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 با وسراف یاهملیف زر دز وح یم فتعم دنا رجود زور ره 2

 چوب تالوصحع نیارب و هتف رک تسدب داةعا ملق یدقصووهع۲ ته

 ات زات یم دنتست ندید لباق ظاحل یه زا هک شورا یبو

 یحیحصان هاب رب لوا رورزاامروشک رد ایست هتص

 تسا لرازت ددیددق نونک دم ءوجوب ووحان ی,نيا یوررب هک

 ارناشسود ره هک لاعآ ودیما ود رب رز و رف هک

 در دش ی دان | و یعا متحا یا ه هد زب یکم نبوت ی

 دا رقاهویدوتسا سا زود هک یتاسک .دنک ب ة هح وجسهب «د | 4تن

 جا ومد رمیاههتسا وخ و هدم"آ رب رب یئاب ربک تخت نآ زا دنها وخ یمت

۰ 
 نم ین ج تن نالوصحم «زورحاشحاو طبحم مضو نتف رک رظت # 2

 مقاو یربت رشهدنناوت یمن ول دننفا رس هیاصزجب 4۶ دنهدیم نورعب 19 ۵
 ؟و رک دیاب هچ 7

 تف رداب رب و ملی نوخ یاهداتقاقع تال وصحم « دن رع د-
 زابخا نی رتهزات دناهد رک (صالتخا رتم تراجب ای) سابتنا یجراخ فورمم ملقکی زا ار

 یبلیاج یلداخ یا هتفه.تساینا ریا واه ویدوتسا هثقن یب و تخاونکب ره زا یا« ون حک
  لیه نیویواب ۱ ملیف دنهاوخیم همه .دیایت دوحوب یدبدج ,یوردوتسا تب هک درقک ی
 ...یدوزب هکیاپلف | نیا رداهت 6 مادکچیههت افساتماما ۰ دن رب راشرس هدافتسا ودننک هیهت

 اک داتس ناشدوحو رد زبت دادمتسا وقود یا رذش دن زاد ی رایت
 مداد تسود ارت نم

 كاکچیهد رقل

 یلیفقیرطنید
 . !راهملیف

 تب دب هب اجنیا زا
 . یشع ههلا

 سر وف دنیلاک وب و
 ناکدنناوخ خساپ
 ملیف داقت)

 تاقپاسم
 تشک زاب یب هاخدود
 ناتلکنا رد اشیح

 یبوخ تالوصحم هحیرق و قودنآ یئامنهارهب لق|ا]هک دوش مت ادیب
 دیه ندریب

 تفر دهاوخ لاوزت و :یدوزب املسع ناريا دو امتیس تمئص
 اهویدوتساردمه دننک یم دیدشت ؛د یا وزن صوف نپا بش هک یلما وع
 نکشربک حرادنم«نیکنسو رابژضراوع .دننهاهوپدوتسا حراخ ردمه و

 یب؛یگتسد ود وج راخز یقاک لاو «هت رد اهوبدوتسا یئأتاوت مدعو
 سردوز لاهت نیا وهدادممم تسد:لخادزا یقاودیب و یئاعدع رب ؛ یرمه
 دن |هدادرا رق یعطق یانف رطخضرمسرد |

 یحیحع هدولاش دیای؛دمآ رب هزاچ یپرد رت دور هچ ره دیاب
 دباب . درک یزب دیپ * ناریا رد امتیم تمنص یرادیایو یقرت تهج
 و تس زا رتحا یکتسد ود و تتس# زا درک ی اکمه ۰ دیشک هثقن
 راختتا هیام هک دروآ دوجوب یئامنیس دیدج و حیحص لوصا ثب یورو

 | لس لب مس مس سا محبت هه جم

 رخ راکنیا ددرک یرنه لفاحم و یجراخ للم نایمرد ام یدناب رسو

 نآ هدبع زا مه یل وی م ّ
 مداراو دیهد .هتاخ تبضو ناب دبنک هدارا هک یطرشب اما دب ۲ ۳ لب ص

 ی تح هک هداس زد2ت ۲. تس! هداس

 و هباپناتسود رثه یوزرآ ودبما هک دوب دهاوخ هتکن نيا دین
 اهلتتهت هک دعآ دهاوخ دوجوب یلاتیسو تفرک دهاوخ یا هبام
 : روشک زا حراخ رد هکلب درک دهاوخ نیماناد یلخاد تاجایتحا
 درو دهاوخ تسد, یدیدج یاه زا زاب

 و تانصیق رت و تف رشیپب هک یا !اجنآ زا + امثیس هراتم هلجم
 یراکبهب اراه ویدونسا نیا وئم هبلک ؛دزادهفالعنا ریاردآبتیم رتهو
 تسود لا تصرف ات هک دیابت یم اضاقم اهنآ زا و دنک یب رب یوط
 دننکب یحاصنودب و هتخیر مهردتبضونیا لاحب یرکف هتف رت

 كشنودب .دیزاس جراخووخ هدوعژ)!زاک نیاتبل وتماسش رکا
 ناریسرثه همشچرس زا هکاد یقرتمونیون یامنیس داجیا هحتاف دیاب
 هک دهبیته اش نیا و تا یقأب یمک تصرف زونه دناوخ هدوشیم
 دنامنب اد هدافتسا رثک ( دجتصرف نیا زا دیاب

 نیر دنمرتم زا (درفءهزوغ)
 هزوخ ) تساکیرمآ ان
 ۶ یا راد یلک طاحا زا هک تسا

 ریئات ریز زک رهو دشابیم
 اد یاهلاقم یو ,دریکمن دارق
 ۳ تک تو تدوم

0 

 وا هوم امد هد دهد هما من مد د ِ 1 0
14 



 یدوآ لمحمضو زا سپ <لواب..

 ملی دو و هتشک ذاب تیم ملی
 س و رع تفه تک رش < ددا رب تفه یارب س

 <لواپ نیج» هک دوب یدنچال وصا. تس
 نیا مه شتلعودشیم رهاظ یملنر

 یمن هک تشاد رارقبب یشاعدنچ هدر
 هرخالاب اما .دسربووخ راکبیو دنتشاد
 واوم دناوتب هکشیا یارب «لدابنج»
 راد زارع
۱ 

 عقو-هب ورتم یناپک اب اردوخ داد
 یاهارجامهیلک زا |ددوخیاپ «دراذ ار
 قوف ملیفلوا لر هجبتت رد و دشک راتن یفس

 هیده مهم لدنیا , دن د رک راذک | وواب
 و ندش ردامتیسائیب و رتم تست

 ..تسامداد وابیو ندش هارد
 هتحم ین درد

 هک یا همان تشونور هتفه نما ۶

 ناکشی رته و نادنم رنه زا رقت ۰ یه
 سا . ۶ 1 2

 ءلام ریز و تصنن یاقآ یا رب امنیس ی
 نیا دو .دیسر هلچمرتفدب ۰ ۰

 رس و

 سرس 4 هرامش

 هدرک تساوخ رد ناک دننک اما هیلک همات

 سی رمشتحمیاق] زا رتدوز هچ ره هک دن دوب
 روشک ترازو تاشیامن نامزاس قباس
 زاب دوخ راک رسار ناشیا و هدشیموجلد
 ءدعهک هدوب را رقبا زا هیضقا رهاظ. دنن ادرک
 لئاسو مشتحم یاقآ اب یتشدرئارب یا

 هاد نیا ژا و هدیدهیهت ادناشیا یهرسلد
 ایام. دن اهدزشیات نامزاسب یرگیدترض
 میداد راظتنا نایرج نیاژا فسات راپظا

 ترازو تسرب رسوربزوتسعن یافآ هک

 نادنمرتع یاه اضاقتب هجوت اب دوشک
 لفشب هداب ود ادمشتحمیاق]«ناتسودرنهو .
 رب یشنم هارنیا ژا ودن راکب دوخیل وا
 « نا ربا هدامتیستعنصتف رثم نارادتسود

 ۰ دن راذگب

 !یگ دن زب تشگ زاب

 < تفارحرجو هتشذگ ل اس1 ۲ ضرعرد

 و یئاتج یاهملیق رد یزاب زا یجیب رسان
 تسدزامامت دالد نویطیمكي غلیمیرتگناک

 ملفدیزاباب تساوخ یمیوا تساءداد

 واباهن] ددبوخصاعشا یابلد هک یئاه

 اما ددوآ زابا» هتشذگ ترهش؛ دوشلوحم
 زا كب چیه هک دیشکیماجب شراک و تسنا وتت
 دندون رضاح رگیدیئاکیرم۲ یاهنایک
 امادننک راذگ اوواب یل ددوخ تالوصحم رد

 اب دش دارق < دولت ترب ورو هک یتفو
 یژاب «بلقتمسلب» ملیف رد« یل تناجو

 سیب دشق ات درک توعد تفادحرجزا دتک

 و دوشرادهدهع ملبفنیا رد !راه رتکناک

 تفک نیتچا دتلعو درک ل وبت [دوفمه حرج
 ینابت ۲ اما تسامدمآ رتشوخ ل دپیت زا هک
 دی وک یم هت داد ربخ هدر ریژمياق وژا هک
 ادوا دوب هدژ مهب |ربخاهک یتالک یاهضرت

 -. دنکل وبق ۱دلدنیاهک درک رادار

 !ثارغو باحع
 كمدرف > و« دویهنوچو حاددزا

 تکاس و مادآ طیحم كي رد هک «یادوم
 رقن ودرههداوناخ یاضعا نی ویک دا وناخ

 یداب زیاغوم راظتت فال رب «تف رک ماجن|

 هک روبه نوج» !ریژ درک اب رباکی رمآ رو
 هاشبیداع یک دن زب «دابود اسیلک زا | ریخا
 جا ودزایا ربا ددوخ ارت نسمیدرم ءدروآ
 داتقم ناتز هک ی رهش دوو .تساءدیزک رب
 هلأس ۲۰ ناتاوجاب(؛دنت و رت هتبلا و) هلابم
 !تسا بیاجعزا نیا «دننک یم حاودزا

 سس سس اهتس راس

 ۱ لاس ردام
 ؛ دوویلام اصوصخب و اگی رمآ رد

 وصل ار دوخ فاظوو«دشردام هک ینانز
 ماعو صاخ دومع .دنهدماجت | یاهتساش
 ورجا هعماچ رد نانزهن وگشیاودوب دنهاوخ
 نوج > ۰ تخاد دنهاوخ یناوارف برف
 یفاگیرمآ رنه اب ونیکنهداتس< نوسیلا
 یا هتفه وتسانزهنوک نیاز|یژداب هوس
 یواد هن اخفلتخم یامنجن [فررط زا هک تسیت
 زیه] یوشتیاههمان ءریغورادرهوش نان ژ
 -نوج » .دسرت وا یارب نوا رف یاب ادهو
 ] ( لواپ كيد )اب لبق لاسنیدنچ «نوسیا
 تالجم بل اطمزا هکیروطب وهد رک حا ودزا

 تا /

 نسیرتکچوک نونک ات دیآ یمرب فلتعم
 نه یورو هدزت مپ شرهوشاب یفالتخا

 ودتاهد رک «لاسردام >هب قلم :روالصا
 روز رک هک تسای راحت نیر رتک رزب دوش نیا

 .دشاب هتشاددن | وتیم اکیرمآ
 1 هد وهن

 یتائأتیا و یونارف هک
 .  هتعاعا_رکشنیاب !دیسیلکنا نا دنزاس

 طاقت میگب شی ادیتسایس نینچ مهاهتآ هک
 خ یود دایز مارتبادد هک نیالتم
 روخا لاسدنچضرعدد !ریز دناهدیدت



 رد امقاو دشیم مع ورش < نوتسک

 قوت یأاه تسق رز
 هناکادج ملف كب زا هنعص #9  1

 كي ره رد ۰ دوب

 هتشادرب

 فلتخمیاهادصو دوبتماص نوچو دشبم

 نخ ِك یادص هک نرتسو ملق كي

 شوک نانتکیزاب یاه ربت تفه

 شب رد و دن رادرب دنک یم رک او ناسنا

 یلدنصابترم هک یتامربق ملیف كي رکید
 رگید تنق رد و دنبوک یم مه رسب

 نآ و

 عالطا نودب

 . او[ و زاسو سفر هنحسكي زاب
 ؛ حراخ زا یک رک ۱تقو

 كش نودب دشبم یطبحم نینچ دراو یلق
 ماصتب ناتسدامیت كي هک درکیم دوصت
 نامز نامه رد هک دون دوخباتسآ یتعع

 ,دش فورمم«نوتسیک نیناجملاراد» هب مه
 هک ؛ویدوتسا نیا دوهشمیاهنیدمک زا !دوب
 دندوباه ملیف رد یثهتسجرب یاهل د یاداد

 اب هشیمه هک كنيل رتسا ددوف : ناوتیم *
 نیدود لباقم رد یدنله كبس شیادآ
 هوکسور ؛دنامروتلبام « تفرکیم دارق

 كام «یندود انیم شتزو لک وبدآ یتاف

 یوک كمیداه « نیلکوک رتسچ + نیوس
 هک < تنیس كم دوخ و نلآ سیلیف
 اد! یتیها"مک و كچوک یاهلد الوبعم
 یاه نیدنک هتبلا . درب مان دوشم اقیا

 یلداچ « یدنک راک دا : نوچ مه یرگید
 دن دوب سیچیلداچ و نام كناه ۰ یدوم
 فیدرردو دنتفای یناهج ترهش ادم هک
 . دنتترک ارت كي هجرد نانکیزاب

 طیحم رد البق هک « یلذاچ یارب
 رایب؛دوب هدشرهاظ نسیودو رتان مادآ
 راکب یعسو نینچ كي رد هک دوب لکشم

 هک دیدیم یتقو صوصخب . .ددرک لوفشم
 تالاسح نداد ناشن یارب ناکشیپ رنه
 زا رود و زیمآ قارغا تاک رح بلیت

 ۲ تفکر

 نیدب و تسد تاک رح ۳
 4ک شب 1

 قو لر ۲ ۰
 كم و دن امهفب

 ی هشیب رثه اب

 و تشادن لاس راپچ و تسیز

 نیرتپب اب ار ایم |

 راسب دندیدرک هجاوم

 )ها شا دوو |
 یداددوخ واابند رک ی

 نامز نآ ددهک دنامرون لب امالثم .دند رکیم

 اد یلذاچ ؛دربیم رسب
 ضار و دیمان یم۱تیصاخ

 عتفورمم حوارد
 ح

 ی ی ی 2
 ۰ دنک تک رش شلیف تل وا زد وااب دشیم

 نیتسخنیارب یل زاچ دوب روطره هرخالاب
 ءات وک ملیفكب رد« یلت رک اینیج ریو زاب

 نیا دد یل و .دش رهاظ < یک دن ز 4
 تسئاوتت تساوخ یمهک روطن ۲ یل راچملبق

 هکار یصوصغب مرف و دشوپ
 دن زک رب دوبهدون باختنا شیوخ یارب
 4 نمرل یرثنه و همهزاشب هادنیاردو

 -یم لیحت ادشاهدیقعواب ملیق روسیژر

 ر-ربادشایفالت یل راچشوءرد اما .دوبن

 یهت » مانب

 سال

 ۳ ارز ز كاب هیهت» ملیفزا هنحصود

 دشیمبوسحم یلراچملیف نیلواهک

 هقیاسم»ملیف |یاهنحص

 :ود« زین وردناک دوک
 "یروتسد ره د دروآ یمردیزاب

 ۱۳1 واب « نمرا» و <« تنرسكمد
 ادیم ماجتا ارنآ سکمغا

 .دننیب هن یا همدصاتدنی امن

 1«هراو[»
 ۱ « نمرلو و<«تنیسكم»

 و رک ا هک دنتشاد هدیقع نامز

 دوش ماجن | یقیقحیامهنحص
 هک همه یتفوو دوبدهاوخ

 نت یلیخ تک كيدنک ادیب یرت

 تفج كي ودنلب وداشک را ولشكي و
 دیزک رب شیارب مهكدزب
 ب اب اداهن]دشیم جراخ شیاب زا
 رح ماکنم هک نیا یارب و

 ارث یلراچک <

 قح < كرزب روت اتکید» ملفات ینعی
 ۱۳ یاهلاسنیب و دم[ دوجوب

 تخانشیممان نیمهب |دیومدرم
 اک نونک | .دن دیدیم لکش نیمهب
 تا رطاخ و زجیل راچفو رعم
 عییش هس نیمه و تسام نا ردام و

 را تب وبحم و ترهش « لوپس)

 1 راک افج یسلپ
 موت| هقباسم» ملف هیهت عقوم

 اچ < زین و ردناک دوک

 وادن دیشوسک یم مهاه
 ِ ناپساپ ردقن ۲ ودئن | ربهداج

 : هیقب



 ام داگن ريخ ۱

 و بر 0 2 ۳
 رنک شدرگندنل یاهویدوتسا رد «لیهذ؛وید» اب

 مس مس مس ی یاهمشچ زا رم تفک یم«نوسیارگ نیرت اک»و دوب از ولق ,دش امد كس! ۹ متسین « ییلپاچیل داچ»نه اب اب دیشک دایرفیومدیپسد

 ره دا

 ۳ ما شک راکیه یتیلگلا ناتسودزا یکتی هک (لیهنابویو )
 ناک دنناوخ رظن وا ارنآ همجوت زین اههک دبون یم ناشبا یارب ینام همان ابترم تسا عالطااب یچداخ یاهملیف دابخا نتسن ادهب انیس هرادس ۳ ناک دنناوخ هقالع زا نوج دشابیم یمیها ربارجعا ذربب رف یا"

 زا رد
 رتشد اههمان هلسلس نیا "هتبا دبنارذگ میهاوخ زی رع
 وسنارف و یئاکی رمآ یاهملیف یضع لاحنیعدد یل و دشابیم ندنل
 ۰ تساهدشهدرب مان اهن" رد

 یربخوتذا هک دوب اهتدم مرب زعیرف

 دیسزتذغاک لبق دورود هکتبا ۳

 رو هک یاهتساوخ رگبد راب هک:
 تلاطمو دابخاذا یاهداب هب دوخ یاههما

 لاحشوخ یلیخ منک هرا*ا ۱

 نداتسرف اب مداد لیم هشیمه د
 کیم هک اجن ] اتامنیس هژات باطمو ران

 رد نم ناتسود هک یلأمنیس تالعی,

 هدرک كمک دن راد تک رش نآ رادتن

 دوخ یارب یدیدجناتسود تمدغ ن

 عقب زیچ ر ل سوممدن هژاجا زح ره زالیق ام
 نابایخدد شب زوددنچ هک اد یاهزشوخ

 . مسیونب تیارب داتفا قافتا(دروفس
 لصحم هلاس هدزناش رتخد

 یاههژ ةمزا یکسیب دی رخیا رب
 لب اقموودوب هتفد ندنل (دروفسک ۱)ن

 اتش ءرهحو دفس یاهوماب ادیدرم دوخ
 كيد زن یوب همدقم نودب و هد رث هدهاشم
 دن کیمدایرق دنلب یادصاب هدابکی و دش

 لابندب وامثیسهعبان ( ثیلیاچ ,
 یومدیپس درم نآ ندرک رد
 مدر-مو دسوبیم ادوا یبد
 زودبدن دو و رب ود یبیجع هر

 رظتنم و هدش عمجش رادف رط هزیشودو هب

 یاهویدوتسا دایخا هب طوبرم

 زین هک

 رادب 7 یاههسوب ءرخالاب دن وشیم راک تبقاع
 یم تهاب یوم دیپس درم دایرق و دادو
 دمبءژاتو دنک تلاخد راک رد سیلپ هک دوش
 سیلبهک یماکته مناخ رتخد ندرک مادآذآ
 هرکیم بترم ادووخ مضوورسهک یلاح رد یو دنکبم لاوئس ادشمان درم نا زا
 و متسه (نوتوین ترب ود) نم داد باوح
 هک مسیوئب رکا دیدنخ یهاوخ دبال
 هبادوا و درک شغ هلصافالب منا رتخدهک
 ۱! دندرب هناغضی رم

 (نوتوین ترب ود)ژا تبحص هک الاح
 ندیدب دشذک هتفه هک ینادب تسیندب دش
 ملیف هیهت یارب هک ( نوسیارک نیرتاک) هب
 نیاب سیلگنا یاوعه ۰ متفد مدم] ندنلب
 كن روهنخاس یئاکی رمآ یادصشوخ هراتس
 هک وا لباقم شقن یافیا یا رباد(نوتوین کبود ) یسلکفا اف ریه دوبتحارات نیاژا طقف هدم]اج شیورو
 دش دهاوخ زاسغ] نآ یرادربملیف یدو زب
 رکشم نم تفگیم ((نی رتاک ) هدرک باختنا
 رخآ یلو متسین (ترب ور) رتهو دادمتسا
 ادوا یمک مهنم ... مسرتیم شیاپمشچ زا
 و مدسعآنوریب شقاطا زا مداد یرادلد
 (نوتوئ تریود)اب ورهاد یوت اقافتاو
 مه ناشیا هک دش مولعمو مدش هنیسب هنیس
 مرحم لیعاف هارمه ملیف نيا مامتا زاسپ
 تکلسم رد ادوا (دد تشی زاد ) فورمم مایوتاح < (ویرگ هزلکیام) اب نوچ دهم دوز و فک یرفس تفر دنهاوخابلا رتسا هب یگتسخمفد یا رب ناش
 ... متشاد تاقالم هدعو یاهدید ناءهدوخ

 ینک لایخ هن تشادن [د ندژ فرح هلصوح ولاحالصا متفرو|ندیدب هک یماکنه
 منم الوممسکعرب دنا یه]ارتو وتدرب
 تكسزورنآ یلو تصا لاحرسو قلحشوخ
 رفنکی و( لکیام) ودبا زیما ولق شش ش زی زع
 و فرطنبا هتش رب مدنک لثم كخرپماد

 و یدوبصب ادشکس یرت وم هدنهدنکست تالبجاب (لکیام)ودندبودیم فرطن۲ و
 دیشک داکبساتهد... درک یمتوعد 7
 مولعمء رخالاب و درک تبحصنماب هلبج دنچات

 تاثود تربار
 تظع اب ملیف ردیژاب یارباداق۲ هکدش
 را رق ودن | هد رک د زمان (رتاب وئلک وین وتن ۲)
 (نوشیالترک رام)مها روالب اقم لرهک تسا
 دوزیلیخ .دنک ی زاب یسلگتا| یاب, » هداتس
 (لکیام) ودشیمن مطت» شزادراب كس هزوز .  یادهنوچمدش هنسخ (لکیام) تاقالم زا
 ۱ شیامبل یتحاران و تیئابصع تدشزا مه
 هک د وب ترب شساوح ردقنیاو,. هبوجیمار
 (یلکنیج) هک ینادیمن وت دبالیرف ۱ ۱ درگن نم فواعت مه یاچ كي یتحیرق ناجب
 ۱ هک د داد (درف)مانب رداربكی روپشم سائر
 دادن شیما رگ یوخا زا یمک تسد یصأق درد
  ..اشآ وااب ومدیسر شتمدخلبق ژورود نم
 ودره هک دش مولععوتسا یمرک رسپ مدش
 ِ دنا هدنارذگ اد سقر هسردممهاب ودا رب
 ۱ وهدش رهاظ هنحص یور رتد وز( نج) یهتنم
 ۱ هتخومآ نه و,دن|وخ سرد رتشیب (درف)

 نا یاد رتهرظانام یدو زب تهج رهب یاب
 در هکیروطب !ریزدوب میهاوخ ردارب ود
 . نا لا یاهلد (درف)و (نج)هک ( نم بلق قامعا رد)ملیفیکیدرت هدنیآ رد تقک یم

 ۱ الاح ات ۰. دمآ دهاوخهدرییور دن راد ار
 ۱ ۰ 9۹تس)وشوژملیق فیلکع زگید دن وعبات ی ودهکشا هبیا و دوب ءدابشت۲ نآ دوب یکم

 ميل وک ی م هکم ياد یلثم اهسیلکناام
 هقعآ دوجوب تهج زا لثم نیاوا!د:7 یم و تعوک همابغرممعت ارم
 ودقآدیمت ادج مهزآ ارودنیا وهدروخغ رم 1 دگوخ تشوک میدق زا اهسیلکن | هک
 ترسب وو) ميوگبرکا ینک یمبجص دبال
 هاتسملاعیسیدق زوهشمهتیپ رثه (تان ود
 نت دتسی وت ونب ربخم نبی ودش رتخد



 رام نیودلک ورتع
 . دننیم هبهت یخن رو پونساییس ّج 2

 فو رممدنم رثه « ند ربدب رظنب  ِ
 < سرت > ملبفرد ات هتفد یبرغ

۳ِ_ٍ 

 وفملیف ( یتیلسور) شرهوش دنک تل رش
 یوزز) ملیف ناتسادو.درک دهاوغ هیهت اد
 نافتشا) یشیرطا هدنسیون فو رعم باتک
 تساهدش سابتتا ( كياوز

 هک تسا یملیف مان (دیقتس زمیج)«
 ناتسلگن اوایلاتیا دد ارت ۲ (سناهفل اد)
 ار قوف مسلبف لوا یاهلد . دنکیم هیهت
 افیا ( نووه نیددا ) دو (سربل ستاه
 دنب امنیم

 ینابک رد نونکا ( ینکاک سمج) ۰

 یکگند ملنفدد یزای لوقشم تنوما را
 یناپیک .دشابیم ( هاگهانپ یوجتسجرد )
 اتسیو)دیدج هقیرطب !دملیف نیا تن ومآداپ
 ملفناگشیپ رثهرریاس . دنکیم هیهت (نژیو
 .دنشابم ( كي ددناج) و( سر وفدتیلاک وی د)

 لوتشم نونکا (راوسیویناج ) ۰۶
 (هامنادرم ) ملی یاههنحص نرخ[ یزاب
 ردملیف نیادد«۱ قباسناژرات 2 دشاس#
 .دننک هیبت . دوشیم رهاظ یلگنچ میچ لد
 رسیاس هدننک هیبت ( نمزتاکماس) زن ملیف
 . دشابم رلومسیو یناج یاهلیف

3 

 | تبا لاسدوی وی« «
 اب یناپک زااد ( نوتسه
 مالع) ملیف لوا لد ات هتفرک
 ور دنآ اناد) دنک راذآ او واب
 ۱ ورک دهاوخ تک رش ملیف نیا

 اب هکبا هیت رمن رخ آ )۰
 ۱۳ هک تسا یملیف مان ( مدبد

 رته ا ریام نیودلک
 )دن یم زر زجناو) د( دولیت تبا زبلا)

 هراتس( نمود تود)۰
 هیاگتات) ملیف ماننا ذا سپ
 < نیلفه ناو اب هارمه
 تسا هدرک یزابلاسرویت وب
 ق رد ات تفر كیلب ایر
 9 هارمه ( یاهگناش
 الف نآ زالبقیل و دنک تک رش
 ردورب قافتاب (یهاک ۲ هدادا
 اش دهاوخ هداد شیان یوژا

 ها رمهب (درف هذوخ)۰
 ۲) مانی یملیف دد( نوسیلا
 دم نوسیلا نوج دش دهاوخ
 ۱( رلیمنلک تشذگ رس)ملبف
 لاه ردهیلاحو هدرک بک

 رتسکااب نآ
 یزتیم»«< نمرملت|>۰« دوتاک وادلان ود >
 قوف ملیف رد زین < یلید نادو و دونیک
 .دن راد تک رش

 دل ورتریلیج» و« اد نیج ۰
 زا دم ودن |هداد لیکشت یئامتیس جوزكي
 ردنونک ۱«یوسنارف شورد ملیف رد یژاب
 ملیف ددیزاب لوتشم ی .كء داد یناپک
 دنشابیم(تمظعاب حزتو سوق) یگندمامت
 زا رتیلاج ریخاملیف هک دنن زیم سدح یاهدع
 ,دشدهاوخ (یوهن | رفشو د)ملیف

 ملیف دد یدوزب (رک راپ دونیلا) ۰
 (درک دوبعنآ زادیاب هک یلاههناغدود )
 شیپ رنه((نلک الک ام روتکیو )دنکیمیژاب
 روتیلا ردپ لد رد ملیف نیا دد دنمرنه
 . دش دهاوخ رهاظرک داپ

 یاهرازابیار(هتهربلگنج)یگندمات ملیف اریخ| فورممهدننک هیهت (لابحیج)*
 یامه مایف وزج ملین نيا .درک رداصاند
 -نونل اچ ) دشبوسحم هتشذگ هامزاسل وپ
 لوا یاهلد ( رک اپ دونیلا) و( نوه
 ,دز رادهدهمب ادقوف ملیف



 ت

 )یاه ملیفعارتخا رنا مد هک یناک
 رز دسر ثرهش جواب یمانمک ۱

 7 4>دس*یرگید ز
 ر لقا دحب نابجاشا.

 شرمم رد امئس

 ۱21۳2 دو هنر
 رب یرگنید .كرزب ت 1 1

 دوژاب رید دنتفک یمهبه
 لیدبت یا هعموص هب

 نیا تقیقح تملص هک د وب
 ۰ هدوب هتا رک دا رف رطخ رقم

 ناددارسب هناخ راک

 رطخ زا دامنیسیاهملیف
 ؛ داد تاجت

 یا رب تیعضوف مه زی ۱٩۲۷ لاسرد
 «رنداو» هناخ راک یل ود وب هدشدا

 یابقد مامت رگیدراب قطانیا
 ۰ هادتسکش

 هداتفا دود یاهویدوتسا زا
 ]رو رب یدیدش روسناسرنراود

 ۱۶ ۲ ٩ دورویحسکچیهو دوب .دش
 ۱۳۳ کت ر دن طقف تس
 دوبمولعم دئدوب تیلاعف لونشم زورو

 «شار ارابراب»

 تعنصرد یل وسعت ساعخشا نیا دوزاب ۰ 4 ۳ و
 دیکابن یرید ۰ دروآ دنهاوخ دوجوب

 رازاب 4 یموم ها د یدمب هس ملیف 5

 اهانیس یوسب سویأم نایچاشامن و دمآ
 تملص. درک عارثخا اد بوکسامنیس زین سک وف هناخراک نآ بیفعت دو دن دشر و هلمح
 نیا دنام لوهجم مدرم یارب یتدمات هک یعوضوماما تفایزای اردوخ تسظع امذیس
 , دندوب هدش باغتت موس یتح و مود هجرد ناگشیپ رنه نایمزا اهیلیف نیا ناکشیپ رثه ارچ هک دوب

 نابحاص هک دنتشاد هدیقع یاهدع
 یاهملیف تسنکمم دننک یم رکفاهویدونسا
 رد و دنوش هجاوم تسکش اب یدعبهس
 ترهش دنا هتفرگ دوخ رابتخا رد دالد اهن وبلیم حرخاب هک ادیناگشیپ رته زین هجیتا
 یلو دنهدب تسدزا اددوخ تیب وبجمو
 هتابق یا هشیپ رثهره دیدرگ مالعا هک ینعع -نیدبدش هتشادرب زاد نیاذا هدرب یددزب
 ترهش یاهتنمهب دندرک یم اقیا اد موسو مودهج ردیاپل ردو ول اه رداهلاسو دنتشادت یت رهشنا دنچ اهملیف نیا ندمآ دوجوب زالبق ات هک یناکشیی ارثه زا یاهدع هک دشتعاب عوضوم نیمه و دشاب بسانتم یمادناو هنایقیاراددیاب هشیپ رتهاهملیف نیاددیزاب یا رب تسینبسانم اهملیق لببق نیا یا رب شا
 ورا وفداصتكي هجيتن رد هبت رمنیل وا یارب هک دربمان ( كنیلف ادن ود]) زا ناوت یم ناگشیپ رنهجنيا نایمز| .دنس رب تیف ورعم و
 زا ملیف نیدنچرد نونک اتو دودیم امشب (یدسب هسیگن ر) یاهملیف هک لمنونک !دشامنس

 و هدرک تک رش عون نیا
 وا (یدمب هس) ملیف نبی رخآ

 اب هک درادمان < منهج»
 ناگیدنالمایلب و ونایدترباد
 یزاب سکوف هناخراک رد
 ( لادنلدآ ) : تساهدرک
 * ملیفدد تک رشاب [ریغا زین
 ات شت رهشرب یدعب ه یاه
 + هدش هدوزفا یدابز دح

 اب هک یعقوم ژا اصوضخم
 جوزکی (سامالودن امرف )
 ءتسا هداد لیکشت | ریل امنیس
 ( نلدآ) هک اد یملیفتلوا

 با رش)درک یژابعون نیازا
 نوچ و تشاد ما (زمرت
 یدایژ تبقنوم اب نا

 ( نلدآ ) دیدرگ ورب ور

 سس امنیس ه راتس-

 پوکسامنیسو( یدعباس

 «سامال ودنامرف 7و «لادنلرآ»

  زعرقبارش» ملیف زا یاهنحص رد
 ۱ هدندش ( تنوماراپ ) هناخراک یدیب هم ۱ یاهملبف یا رب یا اد هشیپ رثهود( ودن ام رف )و

 شیامژآ زا سی ودن امن بقع نارگیدزادروم
 |دوا سکعهک «شادادابراب دررکم یاه
 دنچ نایمز | دج# ام رف یم هظحالم هحفصنیمه رد
 ۱ تشاد دوخ رایتخا رد هک یا هشبب رثهدص

 ۱ یاهسلیفرد زینالبق « ادای راب »درک باغتت |
 هک یعتومذ|اما درک یمیژاب هناخراک نیا
 «شراءرک زاح راخقولخغم»یدعب هس ملیفرد

 تسا هداتفا اهئاب» رسررب وا ما هدرک یزاب
 عوضوم هک دشأب تهجنیدب رتشی دیاشو
 تساهژات و رکب یاهژادن اات ملیف نیا

 یناگشیپ رثه زا زب «زمادآ ایلوجو
 تساهدراذگ امشیس ملاعب مدق هژات هک تسا
 نبش وبحمماقم تسناوت هتشذگ لاسرد یلو
 ملیف اما ددوآ تسدپ ار دیدج هشیپ رثه
 < نیهاش یاهلاب مانبوا ربخا یدعب هس
 اب اکیرمآر سار-رد یایز یاهصورس
 نونکا مه زا یمانیسنیدقنمو تساهدرک
 .دننکیمینیب شیپ دیناشخ رد هیتآ وا یارب
 ناکدناوخ هکر وطناىم < لنراد ادنلو
 دووبلاه دد هک تساپلاس دنناد یم زیزع

 گی ماقم تسناوتت تقوچیهیلو دربیمرسب
 ًاصوصختم دروآ تسدب ارككرزب هشیپ رنه
 بقعیدایززادقب ریخالاسودفرظ ردهک
 یدمب هسدیدج ملیف دد تک رشاب یل ودوب _هتفر
 هناخراک رد یک داتب هک ( سناش نمود )

 اتمرگید داب هدرک یزاب ( ون فراز
 رثه + ددوآ تسدب اددوخ هیلو)
 . قوم نونکأت ءادنیا دد هک زی یرکید
 نا ) اا دنترابع دناههدوآ تسدب یلاه
 ید نتهنچ وا اهنیج) (تداوتسا



 !مرلد تسود ار وت نم
 !دن رج عن ُّر

 ؛دن زج نا یادا زا مهن اگتشیپ رنه ول رت
 ادوا یرثا كب گوکت جن رم نارتل دزب یت> هک هات وک هماک هس

 ۳ دم ین ه

 نایب یعیبط زرط و ندرک اد حیحص ز قدر .ر

 هثیمه دوخ نياو درادع« زاب هیلک »1

۲ ۶ 1/0۷ 1 ۶ 

 هتفد انیسب تنوره نونک
 نیا ی یاپهیلی از هملک هس  ۱

 رانک ایو راغ و تولخ یاههناخدور
 هرخالاب و اقص

 ردامیزاک ادو 4

 شضرمب و هیهت اد « یا هشبش

 دیناوخبدروم نیادد
 هاتوک هلک هسنیا دی وگ

 رداد نایب تاللاح نی رتل

 دو ویل اه دنم رثهنا وت
 وه ی ید و
 هیلک هس نیا تسا هتسناوتن یسک

 ادا یعیبطتاک رحو اهتسژاب مقوب واجبار
 دی وگیمیاهشیب رثهمناخ كي هک یدقو دنک

 تعنیالثمتسرد ( مدادتسود ادوت نم ۱

 ۸ ها
 - وبراگاترگ" و رولیتتریار

۳۶ ۷ 

 زدآصوص# دب

 لبیک لرالک و رنرتانال

 تساءدوب یئاهملیف یارب كرزب لاکشاكي
 هسنسیا |ریذ ماهدرک هیهت نونک ات

 دد رف نایب مقاوم نی رتساح رد دیاب کا

 حیحصات ناب و ز] اهنتهن بم هدنهن نآ

 تساکدهاوخ هنحص نآ تدهاذحو فطل

 تعاب زین یجاشامت هک دوشم نیا

 هس نیا نایبزا اد هشیپ ره یلصا روظنم

 دبامنت كرد هملک

 ابهتدم لیمودب لییسو دلا ویرج

 بعقا وب ند رب یب ی یورب را نیا
2 
 ام و دنا هدرک هعلاطم فلتخم ناک

 نادرک راک ود نیا تاملاطم هجیتن
۱ ِ ۰ 

 شرعمردسخذع دنچ یطزد اد امثیس

 می داذگیم ناگ دیناو- راکفا

 - رثهاهنت نادرک داک ود نیا هدیقعب
 هس نیا تسا هتسناوت نونک ات هک یاهشرب
 (وب راک ات رک )دی امن نایی حیحصز رطب ار هملک
 نونک ات اد هیلک هس نیا یو دشابیم

 ) دننام یناکشیپ رثهب
 (هیاو: لداش) و(لبیک كدالک )و ( تربلیج
 ( دوسایت ترباد ) و ( چدام كيردرف )
 هژادن اب ( لیماک ) ملیف دداصوصخم تسا هتفک
 لای یچاشامت «ک درکیم ادا یعیبط یا
 ۱ دیوگیم واب ارهملک هسنیا دومنیم

 دشابیم (ددوفا رک نوج)مودهجردرد
 یاه هتحص رد یگشبپ رنهلاس تسب یطرد هک

 را

۳ 

 !] ویلونمیاو نیج -رجنرگ تراوتساوراکاروبدس

 . (میسوراتس ->-

 سرب اه داب اهملیف نوک انوک
  هیلک هسنیا * <ن جو تساهدرک -

 ۱۶۱ مچ نیا شک یقومردد
 لو یتحو«ینیب و یو ومسج
 ی

 و9 امشب و درپمان ( رن رتانال)زا
 9 1 ندیدب ۳ رک ا

 |یو هکیمق ومرد دیتفد ( رت رتانال)
 "[ قم لرهکیتاقآ هب دنکیم ادا اد
 انال) اریذ دینک هاگن دنکنیم افیا

 ۳ لک ه-نيا تاساسحا اب یا
 ۴ لر هک یا هشیب رنه هک دنکیم

 دنکتیممک ادشیاپ وتسددب امنیماغی |
 (دلاویرج) زاهداب نیاددیسک
 ۱۱۰ ۶ تفک دها وخ كن ردنودب یو
 هم نایبادهملک هسنیابوخ یلیخ

 ۲ اب 4یاهشیپ رده نیرتهب یا و
 نیچ) دنک نایب ]ارث تسا هتسناوت
 وج واب (ادنیلب ین اج) ملیف رد .دشابیم

 :اب طقف یاو دوب رک و لال یو
 هک هبترم رهو درکیم نایب بوخ
 ۳ 7 درکیمهاگن(سریآ ویل )
 ۰ دت د رکیم سح ادوا

 ۳ یسلکت ]ناگشیب رنه
 ةقع یاههنحصرد هک یطرشب اما

 ال ات تسا هدرک ترفاسم

 هس نیا نایب هدهعزا تسا
 هد | هب اجنی | زا )ملیف رد اصوصخء
 رک دیفس | د یسیلکن | ناکشیپ رذه

 .هرامش .-



 ۵۵ رب تشب نآ 1۳

 یادنم نه « (كاکچبم د ۳ )
 یحنوخچو

 ی غم و تل د
 تس رد و دشعش

 دلماک یلیف «
 الا لادود زا

 رنهو هتبات یمش تایپ

 ندودب .دنک اشایت |
 تفک

 ) یدنم
 ناوتیم زورب
 تیفف وم هی دات میه | رد

 یب ایماک رس و ك رز
 یتمسق چیه مینک همل اطما دابن 7

 زا رت یندناوخو ر

 رویذد(كاکچیه درفلآ)تیلاش نار
 : تقای ميهاوشن امنیس یاهملیز

 لاستوا هامدد ( كاکجیه درنل 7۱
 نونک او دداذگ دوجو هصرعب مدق

 نآ یاداد دددگیم وانسزا لاس و
 اد و|مان هک دشاب یمیتیف و رءم و

 سرب یرنه و یلامنیس لفاحم
 تسا هتخادنا اپهنابژ

 مدقب مدق اد داهتشا جدادم ( درفل[)

 زا 9 نایم رد نوچو دومیپ هلبهب هلبو
 ناتسلگنا تعاضب ت ابی رقت یاههداوناخ
 ضحیب هک دیدرک دوبجم دوبهدش دل وتم

 ۳ ومشم

 هشیب یست هفرح یناتسریبد تالیصحت نایاب

 نیاذادیامن شاعم رارما هارن ] زاو دنک
 یکتیناکم و یتمنص هسسومكي هب ادتبا تبج
 راک نیا دادعتسا هک اجن ]زا یلو دشلخاد
 راکتیا زا یدئچ زاسپ دیدیمن دوخرد |د
 یقاعویطم هسس وم كي رد لخ | د و هدش ف رستم
 د وبن وا قوذقب اطمش راک مهاجن ] رددید 1
 ریدقت تسد و یتاذدادعتسا هرخالاب هتنب۲
 یدادربملیف هسومكي رد ندرک راکب اددا

 رد (كاکچیه درس )و تشایک یسیلکنا
 مادختسا « نوتکنیلیآ » یراد ربملبف سر
 دادعتسا و قوذ رثارب دمبیدنچو »بدر
 چیددتب دادیم ناشن دوخ ذا هک ی ریظن یا
 ژوهدو تاکت و یداد ریمل یاهتسن مان
 ردهک دیشکن یلوطو تف رک ارف ار +
 بوبحم و تشاد هک یقلخ ن» ۱ ویب رظن د دید رک عرجد واب یسهمیاهتسب هن اخ راک ۳
 هتف رک دارت ناک داتسو ناگشیر ره مان

 ۲4 نسددو داهب رتارف مدق م ل
 ۱ لاق رد ترهش حیا ی
 روسیژرنی رتهب بقل _دعب لاسکی « 2

 یداد ربملیف یناپیک ودشهداد واب س ۳
 یارب یدایزقوقح هفاضا < نو" 7۰ ر

 دمآ رد عیج هک روطب تشاددد#"

 »به مرامش

 «یچراخهبناکم» ملیفرد كاکچیهدرفلآ
 دش رهاظ یهاتوک هنحصرد

 رازه تب سیسورا زههد هب هنایلاس وا
 ملاع ردوا ترپشهزاوآ ودرک یق رت دالود
 ۲مرد ریو هک دیسر یا هیایب امنیس
 و یئامنیس تیصخش نیرتک دزب_یگلاس
 تفرشیپ نیا تلع دندناوخیمامنیس هفباث
 تراهم (كاکچیه)هک دّوب نیا اسآ قرب
 تاقافتا و تداوح لّیدبت ردیا هداملاقوف
 هعناو كي و تشاد ملیفب یکدنز كچوک
 لیدبت یراکهاشب اد یلومعمو یداع یلیخ
 ملیف مات هدهاشم زا هکتانچ و دومنیم
 یبجعدادمتسا یو ددرک یم مولعم شاه
 نویسک ]و اهارجامنداد هولج جیچم رد
 یدوط, دهدیم جرغب دوخ یاهملیف یاه
 هیهت یاهملیف زی زع ناگ دنناوخ رک! هک
 میرب یمن اجثیا رد هک اریو طسوتب هدش
 فرو - 1د ملس تققح نیا" هتشاب مدید
 هدشهیهت یاه ملیف اهلت هک درک دنهاوخ
 رباسزا شیب هک تسادنمننه نیا طسوتب
 ادیچاشاىت رکفت و لفعت هوقو زفم اهیلیف
 دوخ شیپ اد ملیف نابابتدز ادن ایم داکب
 ادنآ تاقافتاو ثداو-حو دیابن مجم

 . دیابن لیلحت و هی زجت
 جواب( كاکچیهد رفل۲) هک نآ زا سپ

 یداد ربیلیف یاهن اپیک فرط زا دیسریت رت
 هک زوم و دش توعد روشکن اب اکی رمآ
 هش رعاب وهدوب نک اساکی رم] كاخرد تساز ونه

 تمدخب ؛امنیسمل اعب دوخیاه راکه اش نتشاد
 ۰ نیا من اخ ,دهدیم هماد|فب رش و فی راظنف نیاب

 ظاحل ژادداد مان(لبود نآ )هک روسیژر

 درادن شرع وش زا یمک تسدیرذه دادعتسا

 وتسا دوهشم یاس ون همانشی امن زا یکی و

 كيکب | ددوخیاه همان شیاین بلغ |( كاکچیه)

 . ردلمع هلحرمب وهدومن میظدتشدنم رنه رسمه

 . نیشهب زا ثاکچیهد رفل [هژ و رما .دروآ یم

 نسلگت).رگیف

 تن تح ؟وبسورااطم تست
 ۱ دشابیمیئانج یاهلیفملسم هاتسا هک

 یاهدوسیژدوناک دننک هیهت
 ابو دودیم داشبدوویل اه
 وریح وهب رفیا هثج نتشاد
 ۱ زا ایه راک رد تماقتسا

 تعتیاپ صاضشا نی رتقفوم
 ملیف رپ م,والع و تسامنیس
 ۳ رثه هتوخ یاذغ هب بوخ

 ی بوخ كيزوم وبوخ هشیپ
 ناک دانسنونک اپ تسادنمقالع
 تسدرب زیدایژ ناگشیپ رنهد

 تی رت ( كاکچیه درغلآ)
 تتکمرد اهن ] همه ودن |هدش

 هتفرگ |رف هقبان دنمرنهنیا
 هشيپ رثه كي دیاپهک دنا
 ۰ یعیبطهناخ رد هک روطن اه

 یولج رد دنک یمیناک دن
 .دوخ راتن رو تاک رحزا | منصت هبنج زین نیب ود
 رظن درومهک ادیسک تیصخش.و .دزاسرود
 منچم لماک و نسحاو عن تسا ناد رک راک

 ملیفاب كاکچیهدرفل ] یرنه یاهراک ء دیامن
 دوبهدرک هیت ناتسلگن] دود هک ( هلپهن ویس)
 تكيسالک ران[ وزجالعف ملیفنیا ودش عورش
 هوقنمماخ )ملیفسپسء دوز یمدامشب یسیلپ
 . یل وا زا یمک تسدمهن 7 هک تخاسا د(دوشیم
 یابملبت زا ناقهدنز وحابشاهرب زج .تشادن

 دندش نعاب هک دنتسهوا
 .دنب امن توعدد وویلاهب |ریواهیئاکی رمآ

 اکیرمآ دراو ۱۳۹ لاسرد كاکچیهد رفل 7
 ( 5 هبد ) فورممملیفهیهت هلصافالب ودش
 یاهتسیاش وحنب هک دنتشاذگ اووا هدهمب اد

 ملیفدمب .دمآ رب نآ ین ادرک راک و هیهتهدهعزا
 نوسج ) هک درک یتادرک داک اد (نظءوس)
 راکسا هزئاج نآ رد یزاب یارب (نتنوف
 ۰ هدکیم هلنجژ]گید ملفدنپیبس ۰ تفرک
 هتشک زاب ؛هدش مسلط «یجداخ هبناکم:اکیئ اماج
 ۳ ؛نبن وخ نماد؛ یخزود یناکدنز «ناسید

 .  یارب هحفصو منکیم فا رتعا؛نرت ردناگن اگیب
 ] . نیدقنم فرطز) اهنآ هیلک هک تخاسارلتق
 ورب ور یریظن یب دوش و لایقتس) اب یئامذیس
  «یبقعءرجنپ» كاکچیه ملیفنب رخآ .دندش
 لک س یرگ وتداوتسا زمیج هک دزادمان
 هدیقعب . دننک یم افیا ارنآ هدمع یاپلر
 . كاکچیهامثبدنقالع مدرمو نیدقنم هیلک
 . ملیف مامت اریذ تسا ۰ نظ ءوس داتسا»

 هدوب یئانجناتساد یا داد وا یاه

 ؛د عون ره زا رتهب یئانج



 یم دارق مدرم هجوت دوم رتس دن زاد

 طاقت یانتواکیرمآ رد الف . دنرک
 یعیدات یاپلف انلاتیا اموصم نابخ

 نات-اد د زاای هک دوشیم هیهت ید

 دوشیمهتشون خی رات نیققحم و ۱
 ع وتیاهملیفژا «دادکنفتهسو: دیاب ل ۳

 ومودتنک

 2 شوم!داکس
 ویناوب]» ۰ 4 وتسیر

 ار < درد نهاشدو 2

 نوسماس) لثم یدات ]مود عون زاو درب مات

 زا ودرمه هک ( نامرف هد ) و ( هلیلدو

 طسو:و تسالیمود .بلسیسیاههتخاس
 روسنفورب و «نودنیلیداب » نوچ. یتیققحم
 هک اکیرمآ فورممنادخی رات )سلدل وراه
 یلعوبهدازه نشج ددتک رش تهج آ ربخا

 رس رحت هتشرب ( دوب هدم] نارهتب اتم
 دنچ تحبمنسیا همناخرد دن |دش هدشک

 هیهت ( زاوکبت یلداد ) داتنک

 ۱دفورصماتسب رانس و نادرگ راک «هدننک

 رگب ناتسادكي ندرک ابی » :مینکیمرکذ

 همهو تسن یاهداس راکهدروخن تسدو

 و دیآ یمن رب قاشلمع نيا هدهع زا سک
 هک دنوشیم قنوم داکنیادد یناسک طقف

 یوتلیغت یوریت وعیسو دید قفا یاداد
 ایناتساد یشیامن شزرا رظن كيب و دنشاب

 قاقتا رضاح لاحردای البق هک ۱دیاهعقاو
 تسیدانس كي دنیامن میوقت « تسا هداتفا

 زا دنکیم یعس هثه هدیزرو و رهام
 تشوت رس و تمییط اب رشب هژرابم یود

 طابنتسا و حارغتسا ییلاطم
 و دنشاب وا یاهویرانس یلصا هب امهک دنک
 تسا لکشم هتبلا یمویدانس نیلچ هیهن
 یلومعم هدنسیون ای یداع صخشره اریز
 هزدابم زرطو ناسناتایحود دناوت یمآ
 فلتعم » یاه تلصخ و تشون رس ایوا
 هدصم تبهوم نیا و دنک كرد ار رشب

 هجناتچ هک تسا هدش هداد یدودعم

 نآ ذای ولطم وجنب دن رداق دنشا؛ كریز

 یشاهویرانس و اه اتساد و هدرب هدافتسا

9" 

 دو

 ۳ خب ادوار

 عوضوم یداتیاهنرت هک دنروآ دوجوب
 یلصا فده .دشاب نیدقنم و مدرم تح

 هک یاهدیا یوسباد رشب رکفت هوف هقالخ
 ورط يا وا کین تیااده تساش هومقم
 دشانمرت وفاطعا لباق یروط دیاب راک

 جاشامت هک 2۱- ی دیداد اش دنکت سانحا
 ک

 «دینکیم نیقلت یدیدج هدبا واب

 یفارگ وتامنیس تاقیحت
 نیا رب كرزب یاهملیف ناک دن زاس هیلک

 تسین نکسمیب وخ ملیف چیه هیهت_ هک دن |هدیقع

 نآ ناتسادع وق و طبحمهداب رد هک نیا نگتم
 دن رادتس ودمد رم. دشاب هدشیفاک تاقیقحت

 سا ۱:یاهناسفا یاهروک دو طحمیاحب

 عوتو طیحم رد لاح همه رددوخ هک دننک
 راک نیا یارب و دنتسه رضاح ناتساد

 * طیحم دیاب. تسا مزال یتاوارف تامحز

 یلیف ناکمونامز موسروباد] واهسابل
 یور ینشود وحنب تسا رظن دوظنمهک
 یچاشامتیودنآ رثاات دوشهداد ناشن هدرب
 زد تاکن نیا هتبلا . دشاب ربارب نیدنچ
 جایتحا دروم دایز اه ناتسادردای رتاثت

 رطظن رد نودب یملیف هچنانچیل و تسین
 اباملسم دوش هتخاسممم تاکن نیا نتفرک
 نس یور رد. دش دهاوخ ورب ورتسکش
 كي نا وتیماهبنا رک ءایشا هکتدنچاب رتائت
 ناتساد درک مجمار كيشنمیشن قاطا
 مضو ساسح هلبج ود یکیاب تسا رداق سیون
 شاقن و دنک فیصوت اد هوکشاب رصق كي
 كرد ساسحا وُم ملق هب رضدنچاب دنا وتیم
 مشچ اما در واببدوجوپ امرداد هنحصكي
 اه نیا زا شیپ یداه رپملیف نیرود یسدع

 |رهنحصتابث زج هبلک امتح دیاب و تساقیقد
 رظن كياب یچاشامت هنرک و تفرک رظن رد
 كرد اد نآ صقن تیدوفب یحطس ویلک
 یورملین ریت اترادقمزا هتبلا و درک دهاوخ
 .تساک دهاوخیو

 لثلایفناتسادهک دتف ایم نافتا هاک
 یاهلکنج«یاهگناش «كرویوبن؛ ندنلرد
 هتبلا ودبای یمعوتوبولجبطت ای اقیرفآ
 توافت میدقاپ رضاحلاحرد طاقتنیا هیلک

 دیاب هک دناهتشاد دابز

 یچاشامت ؛فالتخ | تاکن

 زج و داد را رقناتساد

 كرد دناوتبات دبشک
 ایل اتی ارد یطح و نو رق رد

 تسق « احنارد

 دوش یملمع هنحصدرا و
 . عارتخا امنیس هزات هک
 مک اما تشادن تیمها

 یردقب ودش ساسحا
 یاهشخب زا نونک |
 م ایئد ردیئویدوتسا ره
 اه ویدوتسارد( ۱نا ربا

 ژا امنیس تاقیقحت شخب
 ما زا یاهدبع تمسقهک

 یاهیناکیاب و اهویشرآ
 وموسر+یک دن ز تای زج
 شا و تا دامع؛اپم ابل «یلک

 بف هیهت و تراجت لصا
 هدیاب هک دوطن ۲ زک ره
 و دنک یمت هدافتسا اه

 ویدوتسا زا هک یغیرات
 كيلب اپیرو لاسروینوب "

 ةاوریغو قرب وقدزرپ
 چ ؛درک بلجادرنایجراخ و
 نا ربا مدرم هک نیا



 هدنب یاه

 .- تبا

 لاک رو سلاد-نمیا و نیج:ن 3

 عونمه یاهملیا ریاس رب یت

 یل اتسب اتان اید ( ین اتسم ز) دلاب ام انس

 1 ارد سورع

 ناح هلیقع دیحم ی زود

 بیدمح رجاه - نع سای لیعامسا

 زبا راه ملیف

 امنیسه راتس

 رصم فور هصاقر یدبح رچاه تا ر

 دشاب یع

 یر لاتسیرک ابنیس

 روج هدنامرف
 ناساو وب |-ریتنتتس هر ناگشب

  وکب دنامآ : هدننک هیهن هناد ناژ

 باقآ زا سابتقا- ادا وژهردن ۲۱ نادرک داک
 وبدوتسا ۱۹۵۳ لاح لوصحم- درول ریپ
 هک یقشع ینامرپف؛ ملپف عون هسا رف اپسید
 ناتساد زا وهدوب هن داح رب یاه هتحس یاراد

 هک دشاب یم درو ریپ هنارف دوهشم سیو
 هزئاج باتک نسه یارب ۱۹۷ لاحرد
 تسا هدرب اره داحرب باتک نب رتهب

 یناتسم ان اید (یناتسب )لای ام امنیس
 لگبج

 رازس - نورسادور : ناکشیپ
 زا هسانشیابن .روسدنیو یرام- ورمور

 نادرسک راک و هدننک هپهئ- كناب لو راک
 ۱۹۵۳ لوصحم -كرب مایلیو

 اکیرما ترپل
 هک هنداحرب و ینامرپق : ملیف عون

 ویدونسا

 ناتسودنهرد اهیچ راکشیناک دن ز زا هک

 دنک یم تیاکحاهنآ بیجع یاهارجام و

 بیدج و وونا-دا رمیلبل: ن راه
 ۳ ین درک راک -وک وکش -نیساب لیعامسا

 دیحع» زا كي زوم-.یدج و رون ا: زا وب رانس

 ون ۰ هقیتد+۲۰ شیابن ثدم-_پاهولادبع

 هسک یب رع یدمک و یحب رفث لاکب زوم ملیف
 طظاحل زا یلو مبا هدید داپژ ادنآ لاثما

 بام ول ادبعنآ هدن زاس نوچ ملبف یاهگنهآ
 دزادیرت رب یب رعیاهملیف ریاسرب دشاب ی

 1 ور وم یلب رم» زا یف اتساد

 لولب رم هک تسا ین وب طوب رم هبطق نا
 ادوب هدرکن رهوش اسدژونه ورنوم

 درک شوماخ اد "قاطا غارچ تبلب رم

 ارث مب وبحم ) ؛تفگ ریگنا سوهیلادصاب و

 (۱دادنادسک چیه ابندردو زج,..متسرب یم
 ۰ دوشک ارش زیلب یاه هک د هاگنآ نآ ددیروهشم ناگشیپ رته . هکنیادوجواب کار اف

 ملیفیاه هنجع نوچ یل و دن رادن تک رق

 .دشابیم بلاج هدش هیهت ناتسودنهرد

 وت ۰۰۰ مزب زع)اد رک هم زمز هداب ود

 :۰منک فارتعا دادگب «یبادجو بوخ ردفچ

 یدانکب هددوآ ندرب ادشربلب تقوت7
 دوب «دنهدناکتش دو رب ح و ریادصا .تخ دن |

 و سلام دب ااتوت ۰۰ ۰ ریگبمارآ مب وبجم

 یودژاادشنماد تفاوت (!منسه وت لامنم

 ۱۱ دژ یرانکب شیب رت شوخ یااب

 تسدودا رت ردقن 7 )۱ درک | وجت هداب ود

 نکسموت یاربمهشروصت یتح هک مرادیم

 زیاد شدنب ناتسب (!دیشخبب )و ۰ ۰ ۰( تسیت
 اپارس )تقول ۰۰۰۱۱ تخادنا فرطکیب |

 ؛تفگ ورک ممج اد شمأف لمل نابل (!هنه رب

 یود اد یشوک و۰۰۰۰ ریغببش مب وبحم

 ۲ ۱۱ تشاذک نفلت ]

 1 نها رب ریز و نشلکساد در ۱

 ریز دب رخیا رب (نشلکسادد) زورکب
 همجا رمكو زب یاهءژافم زا ییب هن ان ز نه ا ربب

 . «متساوخ یمنها رب رب )گی نماق-تفگ ودرکا
 اکسس دیس رب وز یدنخبل جنس هنکت «دنش و رف

 ۱۷ منکم نا ر رتهب اب دیهاوخ یمناتناخ ۱



 س ۲۲ وینایودا نیدقنم
 ۳9 و هتفرن را دمدح (عاف هخق ط 1 ویم هیچ ۹ 4 2 2 ۱۳
 را

 ومبسک

ِ 

 ی ۲ لود یرهاظ ظاحا زا امت ه رگ هوخد ۲ زلسمایو دروخ ود ری ملیف واچ

 مه
 وز یرکیدلوصم ۰ تیدب اب اجنی 2

 9 ناد
 یاهرتهد رد هکتان ۲

  تصوپ
 و یرانودوو< ارت تبس
 زا یتواسک یناپک تاراعتنا زا رم ِ 2 زا ود « هدش ملیف نیا بیصت هک جت 59  _ِِ تسا هدش هداد اهن 5 رم لا هتیرنم نیمود ناو

 رما نیاو تساریظن م
3 

 ناشی

 بب

 3 ۶ یاس یماسا قوف یو مات هک ی هیرته
۴ 

 ۱35۳۳ هک تیاکشیرته زا « دد -ِ

 - ملات شش ۶
 و یحا وحنب تسا رداق یو ۴ 0 ۰ 42 ره هد شوپ خرص ینایرد دزد او یشم 2 و تاگشم رته زا ۰ دروخیم مشچب ملبق نب
 یم تک رش هر

 [*((ر تک ترب)نابه و رگ اب هشیمه«تقیلک یرسگنن
 ۴ :هورگابهشیمه«تفیلکیرمگنوم»-مليف زا یساسح هنحع رد راکاروبد » و« رتسکشتوب ٩



 ما رهب :زا ۱

 تسا هدش ددعسم .ء
 یاخد هدنزومآ و نکنس ملبف 4

 هدپسم ار نس تسیلکلا كب
 یریظنیم تیوبحعو ترچ# نار ۱ : 3 زورماهک مرتکنل ترب » دبناس

 ۱ فلحم یاه تصعتش هک تسناکس .-م 1

 رد ید
 قوفامرسمیب هک دداد هدهمب |

 دزایم مسجم

 دادمتما اب لاحیعردو
 یناگشیی رته ذا یو

 یاهملق هکنانچ ۰ دداد مات . ۷ : ۴

 ناوج هم ۳۹

 مک نص نتشاد اب اد دا
 ردیو.تسا هداد زارق

 دزادهدهس ار _ت ۳
 ییلگنا 3م ره هرات « ملیف تیصخش نیموس ۳
4 ۰ ِ 

 تیر یاهجنک ملیف نارهت دد ۰ وا زا. د
 یتظعاب یاهملیف رد تک تابزخاوا نب

 دروم ملیفو< دازص لوژ» و« ادن ز
 .تصساءد ومت لیصحت یهج وت لب أق تیقق و

 رثه كي ناوتس اد یو ام نوتک ات «
 یا هقاس یب روطب « ميتخانشیم تب
 هزیاجتفایردبقفوم وتخاس رهاظملیف ن

 یاهظحالم لباق و دیدج تیقنوم یو هک دش تعابرما نیا و دیدرگ

 هاعنا زا > ملیدد یو دش هتخاتش لاس هراتس نیمود امتجد ملیف دد تک رشاب اسلک ناوجو ایز هراس زن «د
 مک رس رومام اههقاک دد, هک دنکبم یزاب اد یرتخدشت < ت]

 - دژاب یم قشع درن وا ای« تفیلکیرمگتتوم» و تسان ندو

 سد

 4 مرامش

 رود ۹: لاسدد هک ادیتازابرس یک دنزیارجامملیف ناتساد ملیق زایاهنحصرد «دیرانود»و «تفیلک ی رهگتنوم »
 نازاب رس زا یگییتسود و دزاب یم لددیداود» مانب یرتخدب یو .دوشیمحورجم عارتتحدد زورکیو دزادربیم راک نیاب « داد رفت سک و ب یزاب زا هک یلاحود دوخ نتیاک دا رصاب هورگ نیا ناذابرس زایگب ( تفیکیرگتوم ) < تیدرب و . دننکیمیکدنز اهنویاذ یلاتحاتالحاب هلباقم تیج اکب رمآرگعل نازایرس زا یادع ردتب نیاهاخزاب رم ود . دزاسیم مسم ؛ دنرییمرسب «روب راهلری» ددنب
 یاهارجام ملیت ناتساد یطرد - دنک یم بلج ٩ ( ارتاتیس كنارق )
 .تسانازاب رسزا یکی و < تب ورب >نوب ع ازت وا رتانیسككن !رف كرم و ووب راه لربردنب اهن وب |ژهلمحملف ناحیه رب یاه هتحمزاو دروعیم مشچب ناژلابرس نیا تاساحا و یتعویک دن ززا یرو] رتاتوکاندرد

 وویژو< ناتیزدرق»
 لصا ود .تسدربز
 و تسا یشیرطا
 اهن "وا یاپملت
 ووحتج ۰ بش ود
 اتدرد هریقو اژرت

 بلک یناوارف ترپش
 یواک > و دندون

 تک و ش اب +ریوک
 < رهظطسو و ملی دد
 ارقآیروسزو هک
 * ناتز درف و
 یا م .تشاد دیس

 لاح دود وا مود

 هزیامم
 .تسع او راکسوا
 ناروص, مین نما .هرروآ

 کارم اتیس خی وات رو
 هشفها وخ تیت هه

 3 داش ر وسناس میلی اق نتمردهنحصنیادزابیم قشع درفابردرانک ؛شقوقف ام رسفا هجوز « راک ارد د و

 تب 9۴ فرم



 هتیپ هک فصو رد
 ررف هر وح 2 میله

 ون تادرم مامت اد « قشع هیلار

 مشت سه امیر گر 2 ریه ام] لنت
 و

 نام ز یفلتعم

 یا .تاووصاتس رز

 ی رب و

 وا یتج هبداج و یع نم
 تافص نیا هبغ زر

 هی لئالدت اموبع نادرم
 یاهدع .دنباتک نیصت و

ِ 
 یمرت نوح ز

 بن رم

 و ادجح و یاس ز زا

 ی وح و
 رج رصح ودتت امجهک 2 2

 یه تحح دخابیم دوجوم ,واتس ییاود
 ژل ميهاوخ یم ,نم هک .یقیرتت اماستیاک 1 1

 ی زافخا وز زاب تفضح گم یفتمتب ابر

 «نوسم اتیداس سم ملیف رده .تس

 فقاو ما هدوب یراسعو فی و رگ

 یاتس ( هم رته ) هلک هکتشا نآ و

 نادصم نز نیا رد امقاو یقیقح
 نآ زا شی هداتسننا

 نیت
 دوتا دشاب یممزهز یکشی و -ا مو <

 3 دهدبمز ورب یکتسی

 ی

۳ 
 رخ تازاص ود زاد

 هژاب زد دادمتسا هک هح

 دنکیم کرد ییوخب شیابن

 یللخ و هقتو گدت| نودیو

 یهج و نی رتهس رخ ابات ارت ۲

 یجابتحا و دهدیم ماجتا

 نارگید تدعاسو كکب

 دوج راب .درادن ۲ «اتید»هکنآ

 1 لاسهیوتاژ ردک تمهمدای
 دل 1 ۰  تیددادوا هعقدن

 فرط زا هک ین اهم سلجم

 بیت رست < ادناف یرتاه»>

 مدرک تاقالمدوب هدشهداد
 رگیدکبی ام هک یماکتع
 لاح» هلمج طقف میدش یق رم

 تب 4 *تسا روطج اش

 ژورن۲ زاو دش لدب ودرام

 هامدد هکتیاات دشن تیحصام نیب یا هملک رگید

 و نم ابسلک یناپک قرطزا ۱۳ هم
 سیمویدمدص ملیف ددیزابد زمان «اتید»

 دیدجث ةالمنیل وا و میدش «نوسمات یداس
 قافتار وب زم ملیق یاههتحسزا یکی زد ام

 سیم اب اتید هک دوب یمقوم نآ و هاتفا
 نارادکفتزایاهدع یا رب «نوسیاتیداس

 ادوا رودات رود اهتآ هک یلاح رد یئایدد

 زاوآ نیضردو دیصق ریم دندوب مدرک هطاحا

 ناتک تر یزاب رس لغبژا و دناوخیم مه
 وا زهو تفریم یرکید یژاب رس شوغآ هب
 كچوک هکنيا نودبدرکیم یئانن رته هنوک
 اب دیاینب دوخ لر ماجت ارد یهابتشا نیرت

 یل ان رنه نی ۶ زا یلابت رنع ءدهاتم وات ین ز نی كي
 ۳ وطب تشاذک یتاب نمرع یدابز تق و هک یر تک

 ووز والب <« نوس دیوید رتم و لررو
 مچ ۱دشاهلامت رته هلائدوو مدم7 هنحص

 باجعا سح رب رتشیب رتکسد رع زا و
 تست نم نیست و تشک ءدوزفا واب او زن و

 یاب لوتشمه 74 س
 شب ومت ناطاب «اتب رو ءهدبس رنایام مد وب نآ

 یا هنحصهکن

 وا هک قیاد ریسک مدرک هدهاشم دوب هذاد

 ةذع نم هکیتدوص رد درک راکب مو رش

 ابنآ هن منیبیم ادناکشیپ رتعزا یدابز
 دوختف وهدوپس اما دنتسه نب رس لونثممادم

 راک و تجارتسا تاق وا ودننک یمفلت ار

 دن ریک یمن هجتت و دون طولخم اردوخ

 هدنشخ رد ترصخشاب نمی زابمه هک ینروصرد
 دداد دوش رثهب هک یطلست و یکدیژروو

 دریگ یم دارف نییدود یولج هک یماکنه
 مکاد نادرک راد دوسیژو تمحز اهتنهت
 دادربلیف یارب تاظحا نیاهکلب دنک یم

 دامشب تحارتسا تاقوا لتم نادرک راک و
 تانحمزا رگبد یکی «تماقتسا و رصد و ربم
 یکی زا هک یماکشهاربزتسادنمرثهیاتید
 «نوسماتیداس سیم > ملیف یأم هنحصزا

 ۳ خاج نتشاد ویئابیز هطسا

 دنکسم درست ارز] رگید تان

 ا دس هحصشابتیارب ار ق زده | وخ ترب- روال هاک دنک تا ال « دندرک .داشعا

 و دیتاسر هحص یورب اد دوخ دوقاایت

 :ریازج ناژوسباتف] ریزد

 هکت] دوج واب دئاد رک یمیداد رب
 عایک اذپمم« ذوب یراج شتروصو
 7 هک وب نآ بظاومهتسوب ودوب
 قم وتمحزشا هادتمرته و بوخ
 1 مس ها رف ناد رک راک ونآ داد ربملبف
 یس ریمنایایب یاهنحص«؟ نبا درج

 دتعب اذام درک یمیمسدوب یقب رط
 ۱ نتفک دوو تسامدنخنعاع اتی ر
 زا دم دنخ و نیکسش یاهخوش

 زاا داتی» همغدکی یسک رک | .هداد

 و وب دناوتب یتاشیسهراتس دتیبب
 یتاینابسا ها رقیاه
 اک هدنک ملک ینایلاتیا
 2تامولعمو دنادب ارزا وآ و

 و اند« دشاب هتشاد یقیسوم

 :>یاه دوشک همیب وهدرک
 همه زا ودشاب هدومت

 هو تسا « شعههلا»
 ةشع ههلا مادن| سانت
 تعاب وارصح و
 دوش هتخانش؟نابابیژ
 اشوند رک و رس هت زا وم
 ا یلاییژ صوصخب و
 اسهژیوب و ابیژ
 یاهقاسزا یا هن ون

 ورثه یابند هک دنا
 روا وءدومت فی رعت ردیچت
 . .هلئادپ رثهناس۲ رد

 م زین امشرک ا یراپ
 ۱ < نوسیمأتیداسسسیم»

 "7 هک درک دیهاوخ تواضت
 وا و هتفک ثرویهاتبد»
 هدون تقیقحژا یراع
 هنوت و تائسحم زا یئزج
 مملیف ددوا یاهیل ابن رثع
 .موژرآ هشیمهنمیداب
 ر» اب ودنک یداینماب سناش
 رد نمةدیقمب» منک تک رخ
 رتالاب نیا ذا یراختفا
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 تا تا رف زا سب < و

 م یچن وفلت تح اب ین هب

 دوخ میس هک (وید ۷

 دیو دن دوب هدش باختتآ ر

 امزیراودیما نیا و درن راودیما 12۱

 اهتما زور نمود رده هاخرتتیب

 رد هوش نیدودرم وزجا ۷ و و)
 هب نیلطواد هادمت هک یتام ناحتما زور

 تسئاوت یمن (« وب و) دیس رفن

 نیا وهب امت ی وادد وخ لاک ی را ودب رو

 دن د رگبعبوسصعم یو یا رب تصرف نب رخ
 روهک ینالطواد مواب ] تناوق قبط !ریز

 یاهلأس رد هندشین قفوم یلاهن نآحعتم
 ۵ 

 ناب هورویا رب دتشآون یمن رخید هثمب

 (؟ ویو ]  یسیون مان _ یمدلکآ
 ینامزمزادن اب تن وجه «

 یژاب یلاه زودرد اد هتحص نیرخ
 رد تداوتی لو دوب هدشن جسیهت درک یم

 هجحبشت ردو لزتک و دوح وروم نیا رو

 هسیوا و رک فوم ,یمالک ًاب دو زو یارب

 رد نوچ و دینارذک هسردم نیا و» لاس
 زیاح ار لوا هثو .تسناوت تسعت لاس

 یک هکشیا رب ءوالع دعب یاهلاس زد هدرک
 روهک تشاد مزاحا درک یم تفایرد حرخ ۶ ی

 زی هندفم نسیا یناتسبات تانیزیت رد

 (ک و, د) هک هرکس یل و بایت تک رش

 ما دتضتسا دک وس یتنطلص رت مت ردیژزاب یارب

 لرد یزاب یاربادوا یهوزب و دید رک
 .تسباب یم طقف وا ملبف نیل وا رودن د رک توعو اه

 هنک تجبص طخمنب ی ٩۲ رد نآ ژادمب اما

 نبرتهب زا هک هرزک تک رش یدق وس ملیف
 رو . هندیوزک بوصم لاس یا ست

 ( رز وا و ] «ناخزلک هدنیابن ٩۹٩ لاسرو

 قو دزن دوب هدبد ادوا یا ه ملی هک

 یاهمثپ د» یاب یاربیواد دارت و دمآ
 کو یو) و هرک .هقمنم یواب هاخ رک نیا
 زا هکشبا ناکب وزرآ ودیما ابتدکیاب

 ٩ ۱ هحنص ردهبقب

 ۱۵ هحفص



 4م

 یاروهن دیشهج یاق
 ؟ منک هناهام ار هلحم - ٩

 رهوناگنم اناولیسو ورن وم نیلی رم ۲

 سابلا ) یاهملیف رد -۳ (دندنم رته] ود
 نیلررم) «داطق كي رفاسماهتت و و( موش
 ۰ د رک یمافیا! دیکچ وک یابل در ورن وم

 یقدصم ریها یاقآ

 یامئیس تعنص زونه هکنیا ق 9 ۱
 نآ هب ام دوشک هاینون تفرشیی هزادنا

 ی اس هک هک 1د نامدوخ هلجم زا
 ميهدب یناریا یاهملیفو سکع هب ساصتخا

 یدوزب هک میداو دیما یل و۰
 هکشا تل یناریا یاهملف-۲

 ژو رثیا هبد راد دوج و نا یا دد( تسی دانس)
 یدادرب ملبفیاشأمت یارب-۳ تسا هداتفا

 دی ام رف همج| رماه وی دوتسا زا یکیی دین | وتیم
 روب دسحم لامک یاقآ

 (دهذم) یدن رم
 هقباسمهک میدادیم مالعا هلیس وئیدب-۱

 هداتسرف هک یریمت لاید۲ هناضاب اش

 ار تاقبأاسم ميدنمشهاوخ-۳۱!دسردید وب
 دیتسررقب ام یارب هناک ادج یاههمان یطرد

 نایدوطاس ۰ كيروس یاقآ
 (تشد)

 هدنیاشیرسک تالچمتفایردد یارب
 دئامرف هعجارم هثفنب هاگتب تشد ردام

 دنمرنه ميرکلادبع یاقآ
 (زاوها)

 درادنهلک درادضوع هک یزچ -۱
 -۳درک ميهاوخن شوما رف زئ اد دل نلا-۲
 ملیفتسنص لئادا ددنز هداتس نی رتک دزب
 هن افساتمهک تساهدوب ( وب ادالک ) یدادرپ
 ۱!تسا .دیششامنب اد شربع تسیتدم
 نیلیرم) ریخایاه ملبق زا مادکچیه 4
 . تساهدماین ناریا هب نوک ات( ورنوم

 یردوشآ دومحم یاقآ
 همان ( لاىج هیماس )هبهک نیا ذا

 هدادن باوجواو دیا هتشون یددعتم یاه
 هناراش دیاش میفسأتم اندکی تسا

 زین وا یاعف سدددآ زا ۱! تسا هدیدنسپ
 -۰ میدادن یعالط)ام

 خ ت داد رهم یاقآ
 (كدداکی دام )و (لامج هیماس) هب تب ون

 (رهشمرخ) هکنالامخرف یاقآ
 نودب تاقباسمهک دیشاب هتشاد هج وت-

 لاح حرش-۲ ادش دهاوخ ین 21 زتتت

 هدامش زا یکیرد زیاد( رجیم دوتکیو)

 درک میهاوخ جرد ء هدنب] یاه

 یدایتعب زی وربیاق ۲
 نادادفرط زا یکی هکنيا زا

 میرکشتماین دکیدیتسه ام هلجم س رقاب ورپ
 ارز ناگشیپ رنهدادعت هکنیا یارب-۲

 تسیا ملسم اه یارب ۳ دن رابش تشگنا

 اشزا هنوکچ یدوویلاه ناگشیپ رنه هک
 (۱هشیپ رثه)هکشیا وا ود رک دنهاوخ لابقتسا

 !دیشاب مه

 ناس رغژ رژیاق [
 یده) هراب رد هک ار یتالاوئس مامت

 هک یا هلاقم یط رد یدو زیدب |هد رک ( دامال

 امش ضرب تشون ميهاوخ یو هدایرد
 , دیس زده | وخ

 یلرغ رهچ ونم یاقآ
 میرکشتم ایندکی اش فطل زا

 ۱-هملیقدد قباسلایفامک (لاه نوج) -۲

 یمیزاب هکیاه مایف یلو دنک یم یزاب
 تسا نیکنسو(۱ یرنه )یاهذادناب دنک
 نآ شیاش دداق ناریا یاه ابنیس هک

 یسدرهوش (ول راک ود نویا)- ۳!!دنتسین

 ۱۱ درادن

 نایرفص ژرس یاقآ
 ناک دنن |وخ ریاس وامشیاضاقتپانب -۱

 دروم رد - ۲ میدرک یکتفه |رهلجم زی زع
 شیامننا رهن رد هک یئاهملیف مامت داقتنا

 رسبس ۳ تفرک میهاوخ یمیمصت دنهدیم
 هک دئراد هدیقع یا هدع امش رظن سد
 : ۱!تسا لکشم یلیخ

 0 نایاقآ
 (تشد ) یدوصنم

 (!یگتسج رب )لظاحل زا( ورن ومنیلب رم)
 اکیرمآ ناناوج نایمرد یرتشیپ هک وم
 مادک ره زین (كریدناج) و (دل نل |)- ۲ !دداد

 (!دوبعم) دیاهتشون هک روطن اه دوخ هب ونپ
 .دنتسه نات زو نا رتخدژا یاهدع

 یوخا زمرهیاقآ
 هرظتنمریغتبیغذا اشدننام مهام*
 هلجمرد/(جنس هتکن دقنم) ناساسكي اب یاق 7

 یب وخ

 17 !میفساتم
 -جیهب هشیب رنه تیلمو تسادنمرنهو بوخ

 زا-۳تسین ام رظن درومهجو

 اه زیچ یلیخاب ورا یق ق رشیاه
 ح < !میدودعمنآ جرد

 2 4 مهامديگ امرفب رواب-۲
 !میتسه امش صلاخ

 ,ءولط جریا یاقآ

 جم ردین | ری ایاهملیف زا | :یرتشیب
 ریما زیورپ یاقآ
 ]بوخ رک راک كيپ هک العف

 :یمدیتسه راکیب یلیخ رک !یلو
 : !دیئامرف همجا رم راک

 1 نیسح یاقآ
 ٩۱ هلاش ۱۷ناوجزا -۱

 یگشیپ رنه رطاخب هک تسادیمب
 ست نم



 ملیفد اقتز |

 ۱ تاک دین |اوخ و ۱
4 

 ٩ 9 ۳ 0 | سکهو ( نوسیلانوج)لاحح رد | یافآ
 شوما سددآ -۲ درک میها وغن

 ۱دلواهدامش اتدیئامرن لاسرا
 (دل نا ۱ رف ا داد

 ادد

 میترا ابش یار

 یلاوضد لالحیاف7
 ات روشن اد یاتفآ یذاب هتلا

 ام هلجم - ۲ دراد یرده هب
 | وژاربش هلمجنم كررب یابن ات

 روشن ادیافآ- ۳ ددرکبمل
 یاب یرسگید ملیف رد درادن ۱

 دنک ینحمدبجم یاقآارچ هکنیا زا

 یعالطادننکبم یزابیملبفدد رک دالهش
 ۰ میدادن

 هواک نودب رف یاقآ
 ۱ یملیفقی رطنیدب و ۰۰۰ هلاقب 1

 ۱ سکع-۲ دینامرف عوجردیایمهدرب یورب
 یثاد (سنوجرفینج ) و (ویام انیجریو
 ِ درک میهاو پاچ دلجیور

 ۱ یسواکیک ون اب
 ) «ناجانعر»و شکتادون اب هکنیازا - ۱

 ميدادن یکش مهام دناوخیم بوغ یلیخ ار
  (نادشمرثه) تیصخش رگیدمينکيمیعس - ۲

 ۱۱ میهدن رارق هچیزاب ار
 11 ت س ون اب اب هزیش رد
 رام «لجم طقف هکنیا زا - ۱

 می رکتشتم دیاهتسادن ( فرخ زم )

 (ازیزعشکلد ) یگند سکع - ۲
 مدننک هیهت سم ۱ کلا میهاوخ ار

 . درادمان كين زلس ( هتفرداب رب ) ماف

 یدارمد وعسم و ریگناهج ناباف آ
 دن | وخ زا و سک رهاءشهدیقعع فالخ رب

 !د وب دها وخت امئیس دنه رده هشیب رده

 هدا زی داهیاق آ
 هسکشیا لیلدب امنیس نابحاص - ۱

 لیقتبا دنکبمن راک نا رب ارد یرنه یابلبن
 ارچ اماو - ۲ دننکین دراو اد اپ
 روناس یرصم یاپملیف ( هدنن ز تاعن)
 متلیف رسات رس هک تشا شلیلد ی
 یرادرپش دبال - ۲ ۱ تساهدنن ز تان م#
 اداپطلب 4۳ تسافلاخم مدر»  راتاب
 ۱! تساهدرک نار

 نایدن رم م یاثا
 میهدب لوق امشب مینارتیبن ۲ ت ی
 یارسب اددوخ سکع ( ور و« نی » و

 یلیخ شرس و | العف | ریژداتسرف ۳
 ملیف زایکی یدوزب - ۲ ۱ تس 3

 .واددنه| وخناشن | ر(ورن وم نیل"
 13 (ی ترک یلوت) لا حمش ۰
 7 4 میهاو" ات

 ۹ یرامش 77
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 رد

 ۱ لق هحفص
۳-1۳۹ 

 ۸و
 ۱ فا دن مب رکلادبع

 زوم كيسالک |

 یاهرتاثت !

 سورتلاب ناداتسا
 اهصتر هب یوروش مدرم الوصا

 یر كيزوم و تلاب ؛ ككيسالک
 ران ] هک تسا دیدم یاپلاسودن راد یرفاو

 یاهرتآت رد ادصقدو یقیس
 یلوشااب لثم یوروش فورعمو كدزب
 . دنهدیمشیامن ابترم رتاثت

 یاپلیف یهاکهاک لصا نیا یود
 فلتخمیاه هلعصذا ناتساد نودب یرنه

 ووشیم هیهتدارگنیثل و وکسم
 نیرتدنمرنهو نی رتک دزب ارنآ تاعطقهک
 ارجا یوروش ناناوخ هزاوآ و ناصاقر
 و ( كرزب ترک ) ملیفود 8 : هتکتم
 میدوبهدید هنیمز نیادد اد ( رنهناداتسا)
 هاهبنارک هعوجمودنآ لیمکتیا رب داب نیا
 شیامن اد (سور تلاب نادانسا ) ملیف

 ضوعدد یل و تسا ناتساددق اف هتبل !ملیف
 (وقهچای دد) یاهمانب فلتخم هعطق هس لماش
 ( سیداپیاههلعش) و (یارسهچغاب هداوق)
 یدادومن دوخ هبوتب مادک ره هک دشابیم

 1۱۱۲ - لاد - فلا یاقآ
 وبدوتسا هک دین ادب هکشيا یار - ۱

 دن رسیذپبم( ! دا ژآ ممتسم ) یناربا یاه

 را رقو دیئامرف همجارم اهن] زا یکیب های
 یاهویدوتسا مامت-۳!دیدنب هب اد مزال ءاد
  ر -گیدکی رب ( یرته) ظاحلزا یتاریا
 ۱! دن راد یرت رب

 یددن ز اضریلعیاقآ
 یدادرهش و اهامنیس اب هژرابم -

 ادابتشکسم رک !تسپب هتخاس ام هدهعزا
 هبمجاد-۲ : دیلامرف فاعم دروم نیارد

 ۱ زین ( !قوبدهع) یاپملف ررکم شیابن
 ! دروآ میهاوخ لب یلجاع مادقا

 یلاتسدامع یضت رم یاقآ
 شرطالادب راب لامج ۵

 .تسا هدرکن جاودزا

 (دهشم)یدامع ریم دومحم یاقآ

 دفهد روم رد

 مناخب مسجاد تسا هدش مادقا دیامرفیم

 رثهب هناورپ و یدوپاش نادوپو شعور

 دیسیوئب یاهمان ویداد هراداب تسا

 امهطكنش وه یاقآ
 اب رگید هک درک میهاوخ یمس - ۱

 !! میتکن هداپ اد امشلد دتب هلجم لیطعت

 !تسی یطرعالمف ( فراعت نودب ) همتاخ رد- ۲

 | هظحالمک هلجمندرک یگتفه

 تاب ته يتيوم ره + حل ا
 ته « یوادر-یملیف رشه * نسنآ زیم رثه

 هچایرد) .دنتسهیزیمآ كند رنهو ژاتنوم
 قورب تلاب نف ملسم ناداتما طسوت (وت
 هتساوتمان تراهمابرادرب ملیفو هدمآ هنحم
 یرادربسکع یروطفلتخمیاب اززا تسا
 لایخیچاشاست و دور لیب زا ملیف رتآ هک دنک

 اهامتار| وقهچایرد) « رئاثت دد ًاتیع هک دنک
 یاه هنحسب بلاج یشاقت هم طت دنچ . دنکیم

 شرو رپ رد هک هدش هدو زفا تمسق نیا فلتخم

 هچایرد) , دنکیم یناوارفكمک یلصا هدیا

 دوشیم !رجا لماک دوطب ملیف نیادد ( وق
 زا یسکی مینا وتیم هک تسایداب نیل وانیا و
 فتح نودب ار رثه ملاع یاهراکهاش
 میتک اشامتنآ ساسحو بوخ یاهتسق

 4-هطق دنچ لعاش ملیف مود تمسق
 ( یارس هچغاب هداوف ) تلاپ ژا ساسح

 رعاش (نیکشوپ ) دوهشم رثا زا سابتقا
 تراپماب زین همطق نیاهک .تسا یسورفورعم
 یب رنه ناصاثر و هدش یردادربملیف لماک

 دن اهن اسرروهظ هصنیب یب وخب اد دوخریظن

 ابو دشت هک تهجنآ زا تمسق نیا كيزوم
 بلج رتشیب ؛ تسا رتروج یناریا قاذم

 (سب رابیاههلمش )موسشغب رددنکیم هجوت
 ]رسنآصاسح یاه تسق هک دوشم ارجا

 كي تروصب ارنآ و هدرک روسناس [دیدش
 . دناههدوآ رد طوب رمان و صقان رثا
 روتی زوپمک یاههتخاسزا تمحق نیا كيزوم
 نیمه یود و تسا یوروش رصاعم یاه
 ددادیلک توافت كيسالک ران ] هب تبسن لصا
 دوشیم هدید هعطق نيا دد هک یصق اهنتو

 یوسارف یقیسوماب نآ كيزومسناجت مدع
 هب سیداپ بالقتا یاههنحص اربذ تسا
 كن رنآ كيژوم یل و هدمآ دد صقدتروص
 * ددادیسور

 اد(سود تلاب ناداتسا) هتفریپب ور
 «درک بوسحم یرثه یلاع ملیفكي نا وتیم
 نذاوت ددو هدرک هیهت یگن ررن ۲ هک ًاعوصخم
 یاه هئعص هک هدشتق دیردقب اهگن رلداعتو
 درو ایم ردی) ءدن ژ یاه ولب ات تروصب | فلتغم

 ] منادیمت
 ترفاسم یارب «سک راه وجورکدو

  هیبتارتآ طیلباندشنهآ ءادهاگتسیا مزاع
 هكب ۰ هسرپ شورف طیلب تهجنیازا دنک
 اموچ و زک »؛دیها وخ یماجک یا رب طیلب

۳ 
 ارف دشت داطق رک ایل ومنادیبن : تفک



 خلت جن رب ریظن ینارب ناب زب هدشهلب ود

 ناکشیپ رته نیرتپ و نیرت زوپشغ هوالعب
 <نوسلآ نوج» . دوش رهاظلن وک كم و ملیفندید زا رگیدمنب یمنآ رد !دناهج
 نیا درک دهاوخ تک رش ملیف نیا دد زین | مود. دش ميهاوخزابتیب یسراقلذتمیاه
 یاربنوسیل] نوج هک تسا یداب نیلوا ) طیحم ردهک تسا ملبفع وضومنمرظثب مه
 .دنک یمیزاب یملیق رتداو یناک | تخاونکیاب مهت] ودشاب هداتفاناقتا یموب
 شداک دو ویل اه رد هبلاح (نیپ ناج)۶ ناکشن رته ۱>یزیهریات واهوی راتسندوب

 ادوا دیاب رکید تک رشیتداجتیاهملیف ددابت رمو هتف رک الای / هنیس طوب رمات یاهصت روهزاباک یاه هتحصرد
 نونکا تسیترآ دیتاتوی یناببک دنکیم ) .دنادرک یم سویام شندیدزا |داملفک و
 (یمنهجهریزج) یگتدمامتملیق هیهتلونشم | یسدافیاپملیف زا لابقتس)ببس نیموسیل و
 هراتس( یفدومیدام) هک دشابیم یوزا ] دودو زا هک تسنیا یارب دیاش نامدوخ
 . دداد تک رش نآ رد زیت دیدج ۱ ميهاوخب وهدومنیریک ولج یجراخ تالوصحم

 شرهوش ناقتاب (وتییولادی )۰ « | هک نیا مهو دورت نارگید بیجب نابلوپ
 ۳5 نیرخآ دد یزاب لوتشم ( فاد دراوه)  وهتشاد یمرگلد یناریا یاپملیننیل وتم
 است < اکتیلک ملیف نیا .دشابیم (صاخمتهج) ملیق یاه هنحص  یدوصمیاه(!قلطونیتالژ)هیبت ددقیوشت
 مهابنوترهوشو نزذهک تسا یداب نیمود | رتنک فدپب مه ربت نیا هنافساتمهک دن وش
 روایک درب داف دتنسا سی وتیپولادب[.دنیامتیم تک رش یبلیق رد | تخاونکی اهملیق نیایئاقت اما و.دروخیم
 قافتاب تسا دارق دوکذم ملیف ماتا  فالخیاههنحص داجیاو اهن [ةژوس ندوب
 تاین رب یت راجت هبنج حیج رت اصوصخمالخا
 دنک تک رش (ایید | هک تسایفاک لئاسوندوبن هرخالاب ورکید
 وفقالتث | هلیسوب طقف و طقف تالصقت نیااب
 زا یشوب مشچ واهویدوتسا نابحاص یراکسه

 3 3 کت 7 ندیدلب اق یت اپملیفدنت | وتیم تراجت ود وس ریظن

 ٩هرامش هقب اسم ناگ دن رب دننک یلاختی اضراب مه | دامبیج و هد ون هیهت

 نآ بحاص رقن هاجنپ دودح رد طقف اذپعم | ,ذاضی نامدوخنا رهطرد هک یلاحرد دراد

 دون بوم باب هکار( :) ایذ لکیه | هیههناقساتمهک دشاب یدوجومویدوتسا ۳۵
 صاغشااهنآ نایمژامهامو دندوب هخاتش " هدروآ[ رد«۱>یزاب یمشچ روت اهنآ نابحاص
 :میا هتخانش هدنرب هعرق دیقب اد ريز ؛دتل امی» ریشهک رس اد و رامنیستآ رضح رسو

3 0:22 
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 1 ِح ۲ ۱

 ۱ 1 ؟ دیر)د ی راظف ک یثا رب یاهم هنیشت کیست

 تک شیامت ضرعیب نارهت یاهاتیسرد یناریا ملیف ود كن هام ره

 یو نو دیامع هقیبطو فنص رهژ| نایچاشابت نیب رد دوشیم ۴

 : اد تاپ 2 ۳ رظنب اهملیق نیا هر

 ْ تیعا هح ک

 ار اهملف 4 1
 كل

 رب دوخ تمظع یاهتنب امیلم

 ضوع رد و دن داد لاسرا تاقباسم ءریادب هدشت لطاب رب لاء و۳ اب

 دن وش هتخانش اهباوج نیرتپب هیریرحت تکیه رظناب هک یاوج هب

 نیارب طورشم « ميراديم میدقت هلجم هامهسو بیق تب

 . دنکت زواجت نوتسکی تل.« «

 هقباسنیا تدم دیسرز دهاوخ پاچب تبوتب هدیسز یاپخسای

9 )»3 

 ۱ کا

 ارتخد هک دوب ینامز < هحفصژا هقب

 ۳ یفدتب های یارب نسخ ۱ ۱ یتوزب رثذاو ناددا ربینایک هم
 ۳ ید لا لق زقوعهاع یزوجناتی تعدک رسا هک

 تون ی دهاوخ هیهت ( لنوک كم یناک دن ز) ماتب | وهتشاد دیدرت شندوب یج راخرد مهامدوخ

 9 نا زا تشک | ناتیاع لدرد ( دل نل[)تسا :دارق درک
 ایل هک تسا زونهو دندرک

 ۱دنا هدرکت ردب نت زا اد

 ]اس دنچ ادوا < خیش رسب»

 اسود اد وا یاپقشع یارجام

 ب۰ دنداد ناشت اناید امنیس

۳ 
 ربمت لاید ود اب ادوا
 ین ات دیتسرفب ام یارب

 : لصا هک دوب هدش هتشوت

 : هتشاذگ هحفص نآ رد زیت

 341 رک یا دون کاج | رد یاهناوید) ملیقرد (یوجوال كتارف) |

 «دنب هحفص هابتشا رثا 9 9 1
 تام تاج ۱ ب 5 ت نج 2 مپ یکم ید« یداابد

 هحتن رد ودش راهک ترب ور أ ۱ زا یهوپ مچ » دروت ناب ۹

 دمی دا ودی  تداهکا تربود | یداکفانتشاذگ رستشپ وهدیاف یب یاهتب اق د

 دوب ناس1 دایب هقباس نیا هکشيا اي | ویووتسا۱ . طقن تظمع همین ] ابدوویلاه

 |ورماک رقصا-۲ ( نارهت)مذد یسوم- ۱ (ماشنامرک ) قوث و دازهب



 د هناخد ور

۲۲( 

 نیلب رم : ناگشب

 یهلاک ی

 لاسی یگنرمامت ل

 درکیم ی اب
 عدازم دنک

 راک مشچ هک اجت ] ات

 «تمالعربتنآ ؛ هعر

 روصمباتک رد هک
 رانک رد هرخالاب و.دن | هدینک ار

 شردپ « هثجل | میظع سا
 كرسپ ندیدب وا دشاس وا

 ۰. تسا هآ تا

 4 یهدیب 2 ۳ ۳ 7

 تام» دوب ناسآ یلیخ شروصت ابنیا +,
 شتسودب یاهمان  كدام» ردب

 شهاوخوازاو هت
 هارمه < زیگ ون یلیاد ذاادك رامهک د وب ء

 درواب واد كرام هک یتق و الاح

 زا تسناوتی دسرپ سردپ

 وهتفر « تام 8 كر
 ۰ تسا هتشاذگن اجب یربخ

 شی یلایخ وباوخ تاروصتنیا هه
 یو هک تشذگیم یزور دنچ |

 ادییاد شددب اهنتهن زونهو هدیسر دسن

 دوبهدیدن زبث اد رفت كي هکلب دوب هدر
 . دشاب هتشاد یربخ وازا ۰

 هارد مابت رد كرام هکبئاجیو دصتم

 ومهرد رداچدنچزا طقف ؛ دیشیدن ابماجن
 ودوب هدش لیکشت«اخدور رانک رد مهرب
 كت ردبدیم احت] رد تكرام هک یئالط اپن

 < یک > اد وا هک دوب یک رتخدناوسیک
 دن دىمان

 كرام یارب اجن ]رد < یک> دوجو

 مهابیدوزب ودره نوچ د.+ یب
 ك رتخد . دنتف رک سنا مهابو هد
 هدش لیکشت یرداچزا مهن [ هک ین

 نآ هااومه دوخ هک یراتیک و زادآ اب وب
 ۰ درک یم هرادا اد شیک دن تخاون ی#

 هب دایز دندوب اجن۲ نکاض هک یص
 ۱۳۹ ال دادرک یمل نکف < ی

 یاربدتناوت واو كرام هک دومن ین دوش
 دنشاب وخ نأتس ودمه

 ونک هب رک شردب یارب رگید دش صم كرم هکدوب «یکو رطاخب طع

 ۱۳ظرا حاص هک د وب میک و رطاخب ۳
 راذگ او یکچو_ک یاهداک نولاسرد 9

 كرتخد ابیوهک یتدمات دوب هتفک ددر

 ۵ یرامش

 ۲م

"0 11] 1:۳ ۲ 

 تام) مچیم تربور (یک) و ورود
 (كرام)كيت ر یمات - (نوسویراه)ن

 سک وفی نایک ۶

 سو زورپ : همجرت
 دن امب اجت 7 رددن |وتیمدنکیم راک دابنآ دد

 اساج ادوجب ] ل اطسود تشاد كدام

 و تفرگ اد شیولج یدرمهس درکیم

 وت تک یود هناشن نیا ؛رسپ» : دیسرپ
 یر ار ۳ < ۰ تسیچ
 یور"تسحزب شسا و هدش هدنابسچ ی رحتک
 شلد ... دیلام تشگنا دشيم هدناوخ نآ
 دوب هدادن لوت شردپ تسودب تساوغی#
 هب ... درک دهاوخ ظفح اد هناشن نیا هک
 : دادباوج درم

 هب ارم مردب تساوخردب هکییدرم -
 بصن نم تک یود ادكالپ نیا درو آ اجنیا

 . مدرگیم مردپ لابندنم . درک
 : داد ناکت |دشرس سانشان درم

 «نیورام» هب . متسه تردپ نم
 .دروای نمدزب ارت هک مدوب هدادرالددصکی

 دن | وتیمسک ره : تفگ هدادا یبكرام
 .دنکب | ریل اعد| نینچ

 دروآ نورب یاهچرتفد شییجزا درم

 نآ ودرک جراخ یاهنبک سکع نآ یالژاو

 ! مردام

 هدن|وخمزا وآ هفاک رد هک تسا ی
 درک ادیپ ارعدوا

 [تساتچاو ات نبا الاح-
 ۱ تسا بچاو « ات[ هلی

 درک مست

 » ۳ ر ژا میورب توخرایب
 مینک یظفاح ادخ

 و «تام» یتنو
 4 یک »ادندشنولاس

 تام

 دراو < كرام د
 نک تخدقاطا زاءزات

 ,دزادص كرسپ «دونههءآ نو رب

 !مدرک ادیب اد مردپ نه ..<یک»-
 :دمآ ولج اهن] فرطب یک
 رد |دكرسب هک دی راد یتقاط تچع

 اش... !دیاهد رک اه داجنپ |لثمیا هدشب |رخ كب

 !؛دیتسه یردب روطچ
 ۱1۲ یر
 دیتک یمزآرتا ناتدوخ هک تسبوخ
 «دیدرک كک كرابب امشهک دشبوخ-

 . مهدبلوبیردت انشب متساوخ یمنم
 .مدادیمک مدوخ« مرکشتم-



 سپ بوخ-

 هرس یوس ار شیور 4 تام

 دن اد رک رب

 می ورپ این

 درک دئلب < یک »یوسب |دشتسد كرام

 تفک نابتشا ابو
 منیبب | رتهداب ودژو رکی هک مرا ودیم|-

 وتف رگ اد كرامكچوک تسد« یک »
 تفک « تام هن

 اش نوچ ینملتنج اب ۰ متقوشوخ-

 مد رک تاقالم

 «مرکشتمد دادخساپ یگشخب تام

 . دتفایبهارب هکدنادرک ربود هاگتآ

 ناشن رطاخ كرامب رستشب زا < یک »

 درک
 هدرک شومارفاد تیاه بابسا

 فرطب دعب و«مدوایمتیارب نالا نم ۰ یا
 وارستشپ زین كرامو تف دنک تخد قاطا
 مهتامدیدرت هظحل كي زاسپ.. داتفا هاد

 قاطاب هسرهو دیدرک راپسهد اهن[ لابندب
 .دن دشلخ اد

 دوب هتسشت شاهنپک نادچیود« یک >
 درو ابمرداب زا دشدتلب هتشاب شقک تشادو

 ود رک تبحص یواب یردق «تام» اجت آ رد
 . دیس تک رحتق و هرخالاب
 قاطا زا شردپاب وتشادرب ادشیاپب ابسا

 هرب وت كدام

 . دندش جراخ

 :دیس رپ كرامدن دیس رنو رییب هک یتق و
 ؟ یتسهالط یوجتسج رد مهوت-

 یاهعرزم هناخدور نیئاپنآ ام«هن-

 4 ميداکب مدنک نآ رد ميهاوخیم و میداد

 دای اد یریگیهام و نتشاذگ ماد وتب
 داد مهاوخ

 . ؛مه |دیزادن | ریتو-
 دعب و دنامتک اسلیوط یتدم«تام»

 ۰ تفک
 ۰۰ یژادناریت یتحو-

 تفگ یمكرسی تامدعب زور
 تسدب اد ناملوصحم نیل وا یتقو-

 ۰ مریم یزیچ تیارب میتخورفو میددوآ
 ؟یراد تسود همه زا شیب ادزیچهچوکب

 ,دشاب مدوخ لاههک كنفت كي-

  هععرزم رد یک دن ززو ردنچ زا سپ
 و اه وز دیدیم هک نيا ذا مک مک كدام
 ساسحا تشاد هتسوب تقیحب شتادوصت
 اد < تام» درک یمسلوا . درکیمترسم
 وو) هک یتدمهیهنیا رد دیوکب هک دنک داداو

 یراک هچلونشم دندوب ریخیب یوز|شردام
 ورکیمشوعا رعوضومهشییه تامیا ودوب
 درک یمن یعس نیاذاشیب كدام رکیدالاحو
 دنکبع وضومنیا نتفکب داداو ادرشددپ

 1 2گدب رگید یاری هتتدچ
 .ندزمخشویزادن | ریت نیربت لث» دنک رکف
 زارتهب هتفرسهیود یلو دوب لکشم اهداک

 د.الومعمهک دوب یوهومیالطیا رب وجتسج
 دوجو دنتشک یم شلابندب هک یا هطقن نآ
 هنازود راک زا هتفوک و هتسخ اهبشا تشادن
 تحارتسا ناشدوخ مرک و تحار هیلک رد

 ۰ دن درک یم

 خرس یا هدع زورکی . دعب یدنچ
 درک ناشن رطاخ تام یا و دندیدا ,تسوب

 كنج شوقناباددوخ ناتسوب خرس ا: هک

 ۰ دن رادنا رد ربتلایخ دناهدرکن شیادآ
 :دیس رب كدام

 دندم] كنج شیادآ اب اهن[ یتقو-
 ؛مینکبدیاب راکچتقو ۲

 نیمزرسنیاام ۰ :دنکتخ متهاوح
 مین ادیمنامدوخلام ارت آ ومیاهدرک كاب اد
 نآ دد « نآ ریزاینیمزنیا یورءاوخو
 ؟یسررت یمن یزیچ زا وت ۰ ۰ « دن امميهاوخ

 3 متسهوت اب هک یتق وات هتبلا هت-

 هناحبم فرص ماکنه حبص ذورکی
 .درک هراشا هناخدور یوسب ناپ" ان تام
 وراب ودهلبسوب وب[ نایرجا كرزبقیاق كي
 . دشیم هدیشک نیئاب هب هناخدور دادتما رد

 زا 0 # تام > هک یاهظحل نابهرد

 قسیاق تخانش اد یک >۰ قیاقنیرفاسم
 هب عورش شیوخد ؟ و دشهتفوک یکتسپ

 شرفس.ه و ع یک یارب درک ندیخرچ
 یساو دوب هدمآ شیب یک ان رطخ عضو

 تاجنب قفو« «كرامو و« تاموهرخالاب
 |دشداتیک دیشوک یم« یک »۰ ۰دندش اهن[
 مان «نوتسوو ؛رتسمهدرم .دنک ظفحزینار
 لسعهامترفاسم نیا هک تفک یموا ؛تشاد

 هن امیمصو مرگ دروخ رب هج وتمنوچدعب ودوب
 رگیدمهاش » دبس رتید رک كراماب ك رتخد
 4« ؛دیسانشیمار

 زا كرسپ نیا ونم»: داد خساپ یک
 <۱میتسه ییدن ناتسود

 : درک < یک > هبود تام

 ناتدوخ و هتف ر هبلکب تسا رتهب ابش»-
 كرام فرطب دعبو.۰۰ ۰ «ءدینک كشخ اد
 : تگ رب

 ۰ . نک مهارف یشن [ دوژ و مرسپ ودب-
 دندش رود «كرامو و« یک > یتتو

 ام » :تفک تامب «نوتسو>
 ۲. «؟میاهدیدن اد رگیدبه

 .درادامشلفشب یکتسب نيا-
 2 !مژاب رامق نم-
 هدشن ورب ودنماب سپ-

 :اقتمرم لوفشم« نوتسد»درک
 نا رگیدب هبلک رد هک نیا زادع

 دینک یرکف » :دیس رب « تام» زا
 دک و هب ار ام قیاقنیادشکب
 ۲ 1 ؟ دناسرب

 ااوتیمن مه هغابروق كي -
 ناجهن اخد و دنیایاهبادرآ

 « زا رس اج نیازذا هناخدور

 دن وشیمرتک ان رطخاه بادرک
 « نمهکنانچ ۳1 تا یی

 نفت هن و دیرادسا
 :« یک هب «نوتسو»

 رب اد شراتیک كرتخد . دنکفا
 ءواب هک درک شهاوخ كرامزا
 ۲ .دوش جداخ

 ۱۲ ۵رامو هلک زاووعب

 ذگ یم نوتسو دینشیم اد اه
 اوعد كی یتیس لیسنک رد نم
 "یک دیسر نآ هب دنایهک

 یداظتنا نینچوت زا
 امق رد | داهالطنیا نم

 ررد | رچ سپ بوخ
 1 دیراد

 -|هتخاب نمپ هکیدرم-
 : یور طفن اراهالط نم هک
 هضوم لحیارب مه وادیاشمدربن
 ۶ دناب يتيسلیسنک هب ام لابتد
 زادرپب وتب دیاب ردقچ كنفتو

 ؟ردقچ : دیدنخ تام

 اد نیمزا ؛ منکب راکچ
 )نیمز نک ربصا" من زب مش
 نم تقو] مزیرب هناد
 1 .دناسرمیهاوخ



 اه هیت

 شلیاچ

  هحفص ز

 یلداچ
 یک هدننک تحادان هرطاخ هکر
 تمهآ رهاظ ودنتشاذگ یا, ر

 و د؛یلداچ رکف رو
 یلماوع زا یکتا ها دیدرگ تعاب هک دوب

 یاهشنک و نادزنخ یاصعو ول
 ۰ دیامن هرس

 اد شمان و هیهت ملیفدوب ها

 ۱3 ۶ اد ناکدوک ینادلیبموناهعا
 هعقد جی ولهچ ملیف نیا لوط . دنن

 مانب دش هداد نآ دد هک
 یتارییعتاب ادمین و

 .دش هتش|ذگ شیامن ضرهمب « شنغو دو نودب ز

 ۱ هتشک رب تحب

 < تلیس كم > « قوف ملیف زا دم
 «دنامدونلبام» زا یعلیف تفرگ مس

 < دنامروت لیام بیجع یاه راک :

 هباد «دنامرون > لباقم شفن .دیامت هیپت

 یارب یل داچ . دندومن راذگ او یلداچ ۳

 یت رهش و تیف و رعمنانچ ملیف نیادد یزاب

 كي ناونعب یتدم زادعب هک درو[ ت

 "زاو دش هتخانش لوا هجرد یدمک

 زا دشروبجم «کگنیل رتسا ددوف» سب
 رظنف رص «یدمک یاهملیف ناطلس» بل

 . دیامن داذک او یلداچ هبارنآ و هدوبن

 مامت نارک اهیلیخ یارب یلداچ تیتنوم

 رد یزاب زا اهیلیخ _دیدرک بیسو دش
 هنووت رضاعح اریز دنشکب تسد ملیف

 دنتس| وخیمو ددرک هتساک ناشترهش زا یک

 . دنشاب نادیم زاتهکی نانجمه
 تعب >ادوااهتدمهک كنيل رتسا درون

 یلداچ هک ینامزات « دندیمانیم < هتشک رب

 یویدوتساب « درکیمراک « تنیسكم» یا رب
 ملاعب یماکنهو تشاذگن مد نوتیک

 < تنیس كم > یا راچ هک دون تمجا رم اینیس

 مان

 . دوبهدومن كرت اد

 یدیدجلکششملیف نیموس رد یل داچ
 فلتخم تالاح نداد ناشن یارب تاک رح زا

 تشذگیم هک هتفهره . دروآ هدرب یدرب

 درکیمیزاب دیدج كيمک ملیفكی « یلداج
 راتفرک » ملیفود ۱۹۱۵ لاسرد هرخالا
 تیقفوم «كيتاسما رد هنیئآدد ( هراباک

 هب شراک و دندون بک وا یاربیرتشبب

 «دلرو رچکسپ كنپ وومو هلجمهک دیسدیلآج
 لوبقدروم لفاحم هیهرد شیاههتشو ِ

 (مامتان).دیمان «اتمهیب » اددا

 ۳ هناخراچ
 یدعس ناب ایخ

 یمارهب رتکد هچوک
 تی ی رامش ۹

 | ار سیلپ هشیمه شیاهملبف رد ادیب

 ه «لیهناب ویو» ۷
 و هحفصزا هیقب

 شرتخد و ردپنیا هک تساناسمریغ ادیذ |
 هزانم رد شیپ اکهتچ * دنته ندبوددد
 هنر يم ءالک هک مدیداداهن ۲ (تددلود)
 دنا درک هتسخ ارم اعق| واهنی|تفک یم )شا ششچ كي :دوب نوخ ششچ كی یسیلگنا یاهن ادرک راک تسدزا كرتخد مدرک لاوئس شردپو شدوخداب وداک ذاو مدیشک قاطنتسا | ریز اد رتخد یس ریل اوحاذ| سیو متفر ولج
 ملیف نیا مسا مدیسر دید دنهاوخ مهارم دندید اد ناشیابشوک تشپ رگ ارگید دوش مامت مراد تک رش نآ رد هک ملیفنیارکا
 :دادیاوج تسیچ

 هققدکب هالک لوپ تخادرپ یارب (تاف ود ترب ور)هک یماگنه ومدیدنخ یمک ...دن داهن سیمان نمیک دنز مهنآ (!یگ دن ز نایاب) ارت] ماندوب رتبب یا و(یکدنز هداجا)
 لابخناجاق 7 مدیسرپ تشاذک اهننا دشرتخد
 دادناکت یرس ددرگ رب امتیس ملاعب درادت
 مرد ۰. ارج هوا تفک یلاحشوخاب و
 یدامی وابنیسژا یریک هدانک اهلاس زادعب
 یزاب رگیدکی ابمهادملیفنیل وا هل اءاشن وددرک زاب انیسملاعب هتف رک میسعت رگیدراب
 5 درک میهاوخ

 كسب یاشامتبیلاخ تیاجمه شید
 (زنوجسینیلک )هک (یبآ نز)ملیف زاهنحص
 شیامن نا رهت ددیرا رف ناطیش مانب هک تسا یسیلگنا .دشهل دلی دوظنم) «یتود را رس| ملیف ايتح هک یسیلگنا دنم رنههداتس
 هک اد یئایدد نزکیشقن ملیف رد( سینیلک ) متند یا هدید اد وا ( مجرتم - دش هداد
 -یمو دنک یمیزاب تسا یهام یمیت ونژ یمیت
 نانزیاهناتسادیورز) لاسبات هک یرگی د یاه هنومن زا یسیلکت|ملیفنیا تفک ناوت
 ..تسا رةهب هدش هیهت یئایرد

 یرصتخم هدب هژاجا یلو یاهدش ینابصع نم یقوک رپ زا هک مناد یم یرف

 .ملیفنیا..مهدب هبتاخدوخ همانب دعب و تو تیاربمدیدشیپ بشدنچ هک یملیف هراب ددمه
 دا تک اد ترب ود)(نوسیم زییج) ژادندوب توایعشناکشیپرنهودتن| یافت (دوترآ ) وابرد دد نآیارجاسمو(تنابلاوسن رب)
 رگید یرف بوخ 9 تفرک دارق لابقتسا دروسم مه یلیخیلاخ تیاجو (یلتناج)

 : (ت۵5مداو دیما موشینمحا زم نیاذآ شی
 دابکی دریگ رارت وتهجوت وءهدافتسا دروم

 مهاوخیمترذعمدوخ یف رحرب زا رگید
۳ 

 حورکسیتسرداهشیا دن وشادج مهزا ۳ ۱

1 

۱ 
۱ 

 |_لیه نیویوتابرت

 مس اهفیس نواتف

 .. هک یدنمرثه هراتس
 ۱و هحفصزا هیق

 دیرگنیا» و(وب داک اترک ) دننام زی یو
 ار دعوس دشدهاوخ لابقتسا < نیک وب
 دووبل اهیدوروزا دمب ( کو یو).درک كرت
 نود)«/وارطاخ یارپ) هلمج زا ملیفدنچ
 هرارش)و( ینالظ بشكيدد) « ( نادژ
 یزاب هناخراک نیا یارب اد ( دح یاه
 هجوچیپب اه ملیف نیا دد یزاب یل و درک
 مات !ریز درکت دزوآ رب اد وا دوظنم
 دیدرک یم بوصممودهجرد قوف یاپیلبف
 هناخراک اب اردوخ داد رارت تپج نییپبد

 (اکویو) ددومنیاددو درک خسنا( رتداو)

 یرتشیب یداز] قیرط نیاب تشاد هدیقع
 "شلیم قباطم اهلر باغتنا ردو هتشاد
 هک دوب نیا تقی یلودرک دهاوخ راتفد
 تیبه رد و درکتلابقتسا وا زا دوویلاه
 (الاوگنیم) ملین ردیزاب یاربادوا نادا
 داپنشپ نیا وا د دندرک توعد دوس
 هسب ملیفنیآ .تفریذپ ژاب شوغآ اب اد

 هیهت یدنوس و هسنارف و یسیلکنا نابز
 ادوا لپاقملد یوسنارف هبیک ردو دیدرک
 .تشاد هدپم ( رلک والشیم)

 مدعاب اکیرم] رد ( الاوگنیس)ملیف
 نایاکیرمآ اریز دیدرک ورب ور تیققوم
 یزستتاف و لاکیزوم یاهملیفب رتشیب هک
 ماردهک اد( الاوگنیس)ملیفدنتسه دنمقالع

 ترسهشب یزیچو دندیدنسن دوب ینیگن
 سیاذپعم دوزنان دوشک نيا دد( ا ویو)
 ریز یاه ملیف دد اکی رماب تشک زابزا
 :درک تک رش

 .تکاد )«( پیج كي رد درمداپچ)

 (تسیت ام ابتشون رس نییعن)«(هدن رپ
 . (تسیناهلک یارب یتقو)و ( ناداکداوس)

 هتاخراک رد نونک | سروف دنلاک ویو
 مانبتشا یملیق دد یزابلوغشم تن وماداپ
  :ویاهیزابمه .(ءاگهانپ یوجتسجرد)

 ام باب )زورکی
 دن ادذگ یارب یتدمز|سب دوویلاه

 تسا هدشع ورششیابن

 ۶ :اجرس دی و رپ

 جاشامت یدوز باب رگمبجع
 ی ۱۷ دن | هتفر

 أ



 ناتسلگت | ردامنیس

 موش ۲۳۱ تا تسلکنا یاس تعتصاب

 ود ره دیاب 4
 داد دارق تقد دروم تاق وا یهاک

 تسلوتروبل وا تلماه > ریظن ی اپملف

 ۱ هک
 ( دش هداد ناشن میتی مانب نا رهت دد هک )

 ویدوتسا رد «موسد رم» و «مدش یرته»

 تاقویا یخرب و دوشم هتخاس اجئ] یاه

 ناک دن زاسطس وت هک یرثه ریغ و تسب یاپءابق

 ت ریخا یاپلاس
 دصراپج و د رایلیم كي رو[ ماس رسددع زا نایچ

 رد هک هدشتعاب

 هدزاود ودصیس ودزایلیم كيهب نویلیم

 هب ادیل وزن سوق رفن نویلیم
 ناتسلگن | یملیف تالوصحم رادقمشوع رد ام

 . تساهدوبدوبپب و دتدمنیا یطدد

 ویدوتسا رد ملیف و ۱ طقف ۱۹ ۷ لاسدد

 زیتیسوت ۰ ؛ نوتکنیلیآ یاه
 كي اهلتو هدش هتخاس هرغو ملیف ندنل

 وداب رثیک

 هد زناشهک دیس رددع۱۱ ۲ هب ۱۹:۳ لاسرد
 هزادن |نامهب نیاربانب دوب یگنر نآ ددع

 دودحرد)

 یلیف تالوصحم رب نآ رباربدنچ (۸ یدص
 این اتیرب هرب زجمامت رد ۰ تسا هدیدرگ هفاضا
 تمسق هک دراد دوجو ابنس نلاس ۷۵

 لیکشت مود هجردیاهامنیس اد اپن ] هدنیع

 یامنساپن [ژا یلیلق رادقم طقف و دنهدیم

 دن وشیم بوسحم لوا هجردو سک ول

 یاردادناتسلگنا

 یاهملیفو یئاکی رم[ یاپملیف اصوصخمو
 روشک نآ دد یلایلاتیاو یوبنارذ یرنه
 ناگشیپ رثه . دن |هدرک ادیپ رایسب هاوخاوه
 لوا هجرد رد ناتلگنا مدرم بوبحم

 سدول ودس و «یدسی رود و < یک یناد»

 یلداچ» و < یلنیویو > و « ریوبل وا

 امنیسوهتسجرب یاپیلیف . دنتسه <« نیلپاچ
 هدادناشا دایز ناتسلگن رد العف بوکس

 | ددوخ نلاسكرزب یامنیس نیدنچو دوشیم

 «یوربور» ملیفزا یجیهم هنحص رد«دوتدراچیر»و «رنوج سینیلگ»
 ۲۲ هحفص ۳

 «كنیئوا رب باتک »ملیف رد «وبرآدرلکیام» و «تنک نیج» 3
 1« داد صیصخت یگ اهملیف نینچ شیاهنب دنداد هقالع ادیدش امنیسب ناتسلگنا مدرم مقد نیا ماش یمهدیداهن 7 نایمدد یگن رملیف

 ,ملیف میانص هبلک ناتسلگن ارد
 ورم هک «كنارروتر]> رظن ریز

 یم هدادا « تسا یذوفن بحاصو

 حاصنیاز|لبق (كناد دوتد۲)
 ر-ب ینیشام و یداب یاهایس۲

 ]روشک رد ارامنیسثعنص تسناوت
 رد شدوصقمو دنک دوخب رصحتم
 :یاهملیفاب یاهدنشک و دیدش تباقر
 اگشیپ رثه هک یئاجن ] زا امادوب
 ج تاکرحو كنخ هجپل یاراد

 دوخ راک رد دندوب یاهدینک

 .ناک دنزاس زا یضعب ضوعرد

 ارگ راک و هیپت اب (ربوبل وا) لثم
 ۱6مجنپیرثه» ریظن یلاپمایف رد
 * دنا هتسناوت (اهادک یاربا) و

 اراک ) ۰ دن دوآ مها رفناتسلگن |

 ۱۶ تلوئسم هک تسا ناتسلگنا

 واهدهمب ( نیل رب یا رجام)و (موس
 دنمرنه ریویل وا سندوا زاسپ
 5 میقم یسیلکن | نادرگ راک نی رتهب
 ادرگ راک زا یدایز هدع . دوری
 دوطب یسیلگنا دنمرنه ناکشیپ
 هکدن ربیم رب اکیرمآ رد مئاد
 پد بلاج یاهلیف تروصب اهن۲
 ۱۱| یاهدعضوعود .دوشیمرک هولج
 ااتیاو یوسنارفو یئاکیرمآ یاه

 هدامه



 امنیسو راتس

 هیهت ناتلگتا رد ار

 وا رم را « راتب طوب رم رتش
 بوخ یاهملیف زا .ددشاب ی

 دریمان اد ریز راث دی اب
 اچ ناو
 دادژ كار

 كنين وارب باتک « ( تیاداذزرس د ب

 داددنهاوخناشن ءازا یدیدج ملیف كبدرن هیتآ رد و تسایئاکبرمآ بوبحم ناکشیب راه

 ناثلوژ شددا رب و ادروک ردناکلا

 دوخ تالیصحت و هدوب یئاتسراجمالصا هک

 نایاب

 * نامف وه یاه هنانا« (

 یلا-ع یکتج ملفو نا
 ناماآ ی(انوا) یوبدوتسا رد زر

 دوهشم نأناد رک راک زا نتود دناهداسر

 - راک راعتفا هک دن وشیم بوسحمیسیلگنا

 (٩ دادقب دزد ) ریظن یتاهملیف ی

 بیصن ( لگنج باتک )و( لبط)+(
 : یامنیس ۰ تسا هدش ابن

 دوم دامش اند یاه امنس نیرتپب

 ددادیرت رب زین یلاب ورا یاهر وذک یضعب

 یللمل |نیب كذجب طوب رد هک

 د تلاو دو دشاب یم مود

 یسلکنا الصا هک یلاکی

 بود)و ( دوه تیود) ۰« خرسل

 تا رشاب اهن ] هیلک هک در ماز اد ( یور

 ِتسا هدشیزاب (دوندراچی ر)
 ۲۳ ه>فص



 اهملیف نی رتث ر زد ته تب یه آ

 د هند رتهب تاتسما رب هر
 داد لصف ن ب2 و هنخدبچش

 زا 5 راهنیس_ هام لات 5 ۱
 ۹ ید زب ۱ 2 و

 ِِِ تر

 4۸ ْأ
 ست 7

 تیپ نرق كي رد اهیئایناپسا اب انریلاک مدرم تازرابم و یگداز زا
 ایبملک ظعم یناپمک لوصحم -«زابناچ»فورعمملیف هدننک هیهت «نمزتآ ماسج رثا

 ۳عهحنص
 مظعم ی


